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 البحث العلمي ملفهوممعريف  مدخل: املبحث األول

  
  

  مقدمة:
 جتمع خالل من ظاهرة أو املشكلة متعمق وفهم دقيق بتحديد تبدأ رئيسية خطوات العلمي البحث مراحل تشمل

 املمكنة احللول حتديد أو الظاهرة لتفسري األلية الفروض بعض وضع بغرض وحتليلها وفحصها Hا املرتبطة احلقائق

  .للمشكلة

 ويتوقف عدمه من ذلك تؤيد الىت األدلة وتوفري صحتها ىمد ليحدد واختبارها الفروض دراسة يف يبدأ مث      

 خاصة بصفة وإختبارها الفروض ووضع عامة بصفة العلمي للبحث الرئيسية املراحل بتلك القيام أسلوب حتديد

 متكنه الىت القدرات و املعرفة لديه تكون أن الباحث على جيب مث ومن الباحث عليه سيعتمد الذي املنهج علي

  .لبحثه مالءمة األكثر العلمي ملنهجا حتديد من

 ليس املستخدم املنهج اختيار يدرك أن الباحث على جيب أنه إليها اإلشارة املفيد من اليت اهلامة األمور ومن      

 إختاره الذي املنهج تطبيق يف الباحث جناح وأن ذاته يف مطلقة مبزاl يتمتع معني منهج يوجد ال ذاته حد يف هدفا

 حتديد علي القدرة لديه يكون وأن الباحث ذهن يف تطبيقه وكيفيته املنهج خصائص وضوح مدى على يتوقف

  .اختاره الذي املنهج uستخدام وإختبارها الفروض ووضع واملعلومات البياtت وجتميع حبثه خطوات

 يف مناهج وعدةأ واحدا منهجا الباحث استخدم سواء متنوعة مناهج العلمي البحث ىف املشتغلون ويستخدم      

 املتاحة املناهج إىل الباحث ونظرة وخصائص البحث موضوع أمهها عدة أمور على ذلك ويتوقف الواحد البحث

 يطلق ما بعض أن يعترب كان إذا ما أو مكملة فرعية مناهج األخرى أن ويرى رئيسية مناهج بعضها كان إذا وما

  .العلمي البحث مناهج مع ووسائل أدوات إال هي ما مناهج عليه

ميثل البحث العلمي سلسلة من األنشطة اليت تساعد على حل املشكالت والوصول إىل احلقائق املتعلقة       

  فسريها والوقوف على أسباHا.العالقات اليت تربط بينها ومن مث ت ةuلظواهر واألشياء، ومعرف

إن اإلنسان بطبيعته يسعى دائما إىل فهم وتفسري الظواهر احمليطة به من خالل إجياد العالقات والقوانني اليت    

حتكم تلك الظواهر،ولتحقيق ذلك البد من البحث العلمي،ذلك انه ميكن الدول و اإلفراد من حل الكثري من 

ث جند دوال توفر مبالغ ضخمة للبحث العلمي.وعليه ميكن طرح التساؤل التايل: املشكالت وحتقيق الرفاهية ،حي

  ماذا نقصد Fلبحث العلمي وما هي أمهيته؟
 ولإلجابة على هذا التساؤل اتبعنا اخلطة التالية:
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 البحث العلمي ملفهوممعريف  مدخلاألول:  احملور

  واليت نذكر منها: uلبحث العلمي،لقد تعددت التعاريف اخلاصة :  تعريف البحث العلمي :أوال
البحث العلمي هو عملية فكرية منظمة يقوم Hا شخص يسمى الباحث من اجل تقصي احلقائق يف  �

شان مسالة أو مشكلة معينة تسمى موضوع البحث ،�تباع طريقة علمية منظمة تسمى منهج البحث بغية 

 ؛1تائج البحثالوصول إىل حلول مالئمة للعالج أو إىل نتائج صاحلة للتعميم على املشكالت املماثلة تسمى ن

عرفه رومل �نه تقصي أو فحص دقيق الكتشاف معلومات أو عالقات جديدة ومنو املعرفة احلالية  �

 ؛2والتحقق منها

عرف فان دالني البحث العلمي على انه "احملاولة الدقيقة الناقدة للوصول إىل حلول للمشكالت اليت  �

 ؛3تورق اإلنسان وحتريه

� H ا الباحث يف احد االختصاصات الطبيعية واإلنسانية واليت �دف إىل معرفة الدراسة املوضوعية اليت يقوم

واقعية ومعلومات تفصيلية عن مشكلة معينة يعاين منها ا�تمع واإلنسان سواء كانت هذه املشكلة تتعلق uجلانب 

قد تكون دراسة والدراسة املوضوعية للجوانب الطبيعية أو االجتماعية و  املادي أو اجلانب احلضاري للمجتمع،

ا�الت تسبة تعتمد على املصادر والكتب و خمتربيه جتريبية أو دراسة إجرائية أو ميدانية إحصائية أو دراسة مك

 ؛4العلمية اليت يستعملها الباحث يف مجع احلقائق واملعلومات عن املشكلة املزمع دراستها ووصفها وحتليلها

tت لبحث مشكلة معينة وذلك Hدف الوصول إىل حبث واستقصاء منظم يقوم على أساس قاعدة بيا �

  .5إجاuت وحلول للمشاكل موضوع البحث

جل حل أمن خالل التعاريف السابقة نستنتج أن البحث العلمي هو عبارة عن الوسيلة اليت تستخدم من     

والوصول إىل حقائق ونتائج جديدة تساعدt على التعامل مع املشكلة  منظم ومنطقي، املشاكل بشكل موضوعي،

  موضوع البحث.

  يهدف البحث العلمي بصفة أساسية إىل:  

  ؛بيعة والسيطرة عليها وتوجيهها خلدمة اإلنسانفهم قوانني الط - 

مث  ندراسة الظواهر املختلفة واستنباط قوانني عامة أو نظرlت تفسر تلك الظواهر والعالقات اليت حتكمها، وم - 

  ؛إمكانية التنبؤ Hا والتحكم فيها

                                                 
   1" العلم والبحث العلمي يف الوطن العريب " من موقع االنرتنيتحممد مسعد [قوت

http://yakut.blogspot.com/2007/08/blog-post-4511.html 
  .29 :ص 2002" البحث العلمي أساليبه وتقنياته" الطبعة األوىل،اجلامعة املفتوحة،طرابلس العجلي عصمان سركز،عباد سعيد امطري 2
 ،2002 ، سنةاإلسكندرية " أسس ومبادئ البحث العلمي" الطبعة األوىل،مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية،فاطمة عوض صابر،مرقت علي خفاجة 3

  .25 :ص
  .27ص  2005" تقنيات ومناهج البحث يف العلوم السياسية واالجتماعية" ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر عبد الناصر جنديل 4
  .8ص  2002" مناهج البحث العلمي يف جمال احملاسبة" دار اجلامعة اجلديدة للنشر،اإلسكندرية دين الدهراوي كمال ال 5
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  ؛عيش فيهاإجياد حلول للمشكالت املختلفة اليت تواجه اإلنسان يف تعامله مع البيئة اليت ي - 

تطوير املعرفة اإلنسانية uلبيئة احمليطة بكافة أبعادها وجوانبها الطبيعية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية  - 

  والتكنولوجية واإلدارية وغريها. 

  يتميز البحث العلمي مبجموعة من اخلصائص تتمثل يف:: خصائص البحث العلميثنيا: 
يتميز البحث العلمي uملوضوعية والتحرر من االنفعال أو العاطفة أو التحيز وعليه جيب أن  املوضوعية: -1

تكون مبنية على أساس  يتكون النتائج املتوصل إليها من خالل تفسري النتائج وحتليل لبياtت موضوعية، أ

  ؛احلقائق الناجتة عن البياtت الفعلية وليس على أساس احلكم الشخصي

العلمي املنظم يتطلب حتديدا  ثجيب على الباحث البدا يهدف حمدد للبحث، فالبحديد اهلدف: حت -2

  ؛دقيقا للمشكلة أو الظاهرة املشخصة وصياغة أفكارها ومفاهيمها بعبارات واضحة ودقيقة

يعتمد البحث العلمي يف دراسته للظواهر على التحليل واستنباط  توظيف االستنباط واالستقراء: -3

ت ،فالطريقة االستنباطية تبدأ uلنظرlت اليت تستنبط منها الفرضيات مث االنتقال إىل واقع التطبيق حبثا عن العالقا

البياtت الختبار صحة العالقات املستنبطة منها الفرضيات، أما الطريقة االستقرائية فتعين مالحظة الظاهرة وجتميع 

استخدام هذه الطريقة يستلزم يف الباحث املعرفة uلنظرlت  إنو  البياtت عنها Hدف التوصل إىل تعميمات حوهلا

  ؛1اليت وصل إليها العلماء uستخدام املتغريات اليت حتتوي على حقائق فعلية خاصة Hا

مبعىن آخر تعكس الدقة  الدقة تشري إىل مدى اقرتاب النتائج (بناءا على العينة) من الواقع، الدقة والثقة: - 4

كما أن أخطاء  ج بناءا على العينة مع الظاهرة موضوع الدراسة كما حتدث يف الواقع،درجة التماثل يف النتائ

القياس قد تؤدي إىل حتيز يف النتائج ومع ذلك فنحن نرغب يف تقييم البحث بطريقة تؤدي إىل جعل نتائج البحث 

حتمال أن تقديراتنا صحيحة، قريبة جدا من احلقيقة وهو ما جيعلنا نثق يف النتائج، وuلتايل فان الثقة تشري إىل ا

  ؛2مبعىن انه جيب أن تكون النتائج ليس دقيقة فقط بل أيضا موثوقا Hا

ربط  يالبحث العلمي يعتمد على فرضيات مبنية على مسلمات واضحة، أ استخدام الفروض العلمية: -5

لة لالختبار(قابلة للنفي أو أن تكون الفروض اليت مت التوصل إليها قاب باملتغريات بعالقات حمددة مع الظاهرة، وجي

  ؛اإلثبات)

 تعميم النتائج تشري إىل جمال تطبيق نتائج البحث على الوحدات االقتصادية األخرى تعميم النتائج: -6

. uلتايل فانه كلما زاد جمال إمكانية التطبيق للحلول اخلاصة uلبحث كلما زادت منفعة البحث للمستخدمنيو 

املشاركة يف اختاذ القرارات يزيد من الوالء التنظيمي يف عدد من الشركات  إذا توصل الباحث إىل إن ،الفمث

                                                 
  .41ص  2007املفاهيم واملنهجيات وتقارير °ائية" املكتب العريب احلديث،ليبيا -"طرق البحث العلميفوزي عبد اخلالق،علي احسان شوكت 1
   .12حث العلمي يف جمال احملاسبة " مرجع سبق ذكره، ص مناهج البكمال الدين الدهراوي "  2
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وتعتمد  ن درجة التعميم ستكون كبرية،إالصناعية ووحدات اخلدمات وليس على شركة واحدة مت الدراسة عليها ف

  ؛1درجة تعميم النتائج على درجة متثيل العينة �تمع الدراسة وعلى تطبيق منهجية سليمة للبحث

البحث العلمي نشاط منظم قائم على جمموعة من القيم والقواعد األصول والطرق املنهجية املعروفة  -7

  2مث فهو ليس نشاطا عشوائيا أو ارجتاليا. نواملقبولة علميا واملالئمة عمليا واملتطورة uستمرار، وم

إن اختيار موضوع البحث يتطلب من الباحث أن يتأمل جيدا وان يكون : : مواصفات البحث العلمي8لثا

طابقها فيكون قد وفق يف اختيار  نإمتأتيا عند االختيار وان خيضع هذا املوضوع لعدة معايري ومواصفات، ف

  3املعايري تتمثل فيما يلي: هموضوع البحث، وهذ
إن حداثة موضوع البحث دائما يصبح مصدر قلق للباحثني،لكن : أن يكون موضوع البحث جديدا -1

حد من قبل ،ويف بعض أفعلى الباحث بقدر املستطاع أن خيتار موضوعا مل يطرقه  األمر ليس uلصعب العسري،

األحيان قد يكون املوضوع قد مت تناوله من قبل ولكن مل يتم تناوله من كافة اجلوانب،وقد يكون ظهر جديد أثناء 

األمر الذي حيتاج إىل دراسة هذا املوضوع يف ضوء املتغريات اجلديدة  لدراسة مما قد يؤدي إىل تغيري بعض النتائج،ا

  ؛ورمبا كان هذا واضحا يف جمال العلوم الطبيعية والتجريبية وامليدانية وكذلك العلوم اإلنسانية
ستطيع أن يقوم uلبحث يف نه يأجيب على الباحث أن يتأكد من  أن يكون موضوع البحث ممكننا: -2

املوضوع الذي اختاره ألنه قد يكون هناك بعض األسباب اليت حتول دون إمكانية إجراء البحث منها ما يتعلق 

بظروف البحث أو بظروف الباحث ،لذا فعلى الباحث أن يتأكد من أن املوضوع الذي اختاره ميكن البحث فيه 

اخلاصة uملوضوع،فتواجد املادة العلمية وكفايتها هي اليت حتدد حجم وعليه أن يتأكد من توافر املادة العلمية 

البحث ،ومعىن ذلك أن موضوعات ما تصلح أن تكون رسالة ماجستري وال تصلح أن تكون رسالة دكتوراه بسبب 

  ؛طبيعة املادة العلمية املتوفرة يف ذلك املوضوع
ه سوف حيصل على نتائج تفيده  على الباحث أن يتأكد من ان أن يكون موضوع البحث مثمرا: -3

كباحث أو تفيد ا�ال الذي سيقوم uلبحث فيه أو تفيد الناس،فإذا كان البحث مثال يكتشف جمهوال أو يصحح 

خطا مثال أصبح البحث العلمي والعمل كله بناء،وكذلك إذا كان البحث يقدم للناس خدمات مثل التوصل إىل 

مل حيقق فائدة للناس   ذو فائدة وحيقق نفعا للناس ،وإذا كان البحثحلول ملشكالت قائمة فان ذلك يعترب عمال

أو للعلم مثال ولكن يقدم خربة للباحث تفيده يف عمله العلمي ويكتسب من خالله خربات تفيده على املدى 

  ؛الطويل أصبح ذلك البحث مثمرا

ف عليه حيث على إن حتديد املوضوع حتديدا واضحا أمر ال اختال أن يكون موضوع البحث حمددا: - 4

الباحث أن يضع عنواt للبحث جامعا لكل ما حيتوي عليه مانعا لدخول غري ذلك احملتوى يف إطار العنوان،وينبغي 
                                                 

   14.1نفس املرجع ص  
  .34ص  2002تعريفه،خطواته،مناهجه،املفاهيم االحصائية" الدار اجلامعية -البحث العلميامحد عبد هللا اللحلح،مصطفى حممود ابو بكر"  2

   26.3رجع سبق ذكره ص أسس و مبادئ البحث العلمي " م فاطمة عوض صابر،مرقت علي خفاجة " 
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أن ال تطول أو ختتصر يف عنوان البحث، ولكن املهم يف التحديد هو احلصر والدقة وقد يستعني الباحث بوسائل 
أو غري ذلك من األمور اليت تعني على التحديد، وكلما كان املوضوع حمددا الزمان أو املكان أو التفريع أو التجزئة 

وقد ال يصيب الباحث عند اختيار موضوع أو عنوان البحث وغالبا  بدقة ¹مة كانت الرؤية واضحة أمام الباحث،
كايف ما ينجم عن ذلك عدم وعي الباحث �بعاد موضوعه عند البدا فيه لذلك جيب أن ºخذ الباحث وقته ال

  ؛ه إحاطة شاملةبلتحديد موضوعه وحييط 
إن البحث العلمي منط : مليوله الشخصية اأن يكون موضوع البحث ملبيا رغبة الباحث، ومستجيب -5

خاص من أمناط الدراسة فهو خيتلف عن منط الدراسة يف مراحل التعليم،فالبحث العلمي هو معايشة لزاوية حمددة 
زما°ا، فإذا مل يكن هذا العلم حمببا للباحث أو متمشيا مع قدراته وميوله فمن  يف علم من العلوم ولفرتة قد يطول

احملتمل أن يفشل فيه، وعلى الرغم من أن الباحث ميكن أن يبذل جهدا كبريا يف إجراء حبث ما ويستغرق ذلك منه 
ل إذا كان موضوع البحث إال انه قد ال حيقق النجاح املطلوب والذي يتناسب مع الوقت واجلهد املبذو  وقتا طويال

  ال يستهويه، يف حني أن يبذل وقتا وجهدا ضئيال إذا كان موضوع البحث يتمشى مع ميوله ورغباته.
تغطي كافة الفعاليات اإلنسانية  ثجماالت وحقول البحث العلمي واسعة جدا، حبي: : أنواع البحوث العلميرابعا

، الفنية ةالبحوث العلمية uختالف حقوهلا وميادينها العلمية، االجتماعي فورغبات واحتياجات اإلنسان، وختتل
  1أنواع رئيسية:يف جمملها ميكن أن تصنف إىل ثالث  نوالثقافية وغريها، ولك

وهو البحث الذي يعد Hدف االطالع وإشباع حاجة املعرفة أو من اجل البحث العلمي النظري:  -1
توضيح غموض حول ظاهرة أو موضوع ما،هذا النوع من البحوث يعتمد عادة على الفكر والتحليل املنطقي 

ظرية من خالل دراسة وعلى األدبيات واملواد اجلاهزة املتوفرة حول املوضوع املبحوث لغرض تطوير املفاهيم الن
ظاهرة معينة،وحماولة الوصول إىل تعميمات معينة حوهلا بغض النظر عن تطبيق نتائجها واالستفادة منها يف الوقت 
احلاضر أو املستقبل ،كما يستهدف إجياد العالقات والرتابط بني النظرlت املختلفة ونواحي اختالفها أو 

اد هذا النوع من البحوث فهي السعي وراء البحث عن احلقيقة وتطوير تطابقها،أما الدوافع اليت تكمن وراء إعد
املفاهيم النظرية وحماولة الوصول إىل استنتاجات حمددة حول بعض الظواهر ،وأفضل األمثلة على هذا النوع من 

 ؛البحوث هي تلك اليت جترى يف حقل الرlضيات البحتة

وث إىل إجياد حل ملشكلة قائمة أو التوصل إىل يتجه هذا النوع من البحالبحث العلمي التطبيقي:  -2
يعتمد ، و يف العادة يبدأ مبشكلة عملية متأتية يف جمال العمل الذي تتواجد فيه الظاهرة وعالج ملوقف معني، فه

هذا النوع من البحوث على التجارب املختربية والدراسات امليدانية للتأكد من إمكانية تطبيق النتائج على الواقع 
طرق وأساليب عمل جديدة تعتمد على التجربة الفعلية للوصول إىل حل للمشكلة، وهناك الكثري من  وإجياد

                                                 
  .23املفاهيم واملنهجيات وتقارير °ائية" مرجع سبق ذكره، ص -"طرق البحث العلميفوزي عبد اخلالق،علي إحسان شوكت  1
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األمثلة على هذا النوع من البحوث مثل اليت جتريها الشركات إلجياد معاجلات ملشاكل تعانيها يف النتاج والنوعية 

 ؛والتسويق وغريها

واع البحوث شيوعا،حيث تتداخل النظرية يعترب من أكثر أن البحث العلمي النظري التطبيقي: -3

uلتطبيق،ويكون اهلدف من هذه البحوث إجياد تطبيقات مناسبة للمفاهيم النظرية ،وختتلف صيغ إعداد 

البحوث،فهي إما أن تستعرض اجلانب النظري ابتداءا مث تنتقل إىل اجلوانب التطبيقية،أو أن تدمج ضمن فصوهلا 

طبيق لغرض إ«رة املناقشات ولسهولة املتابعة.   ميكن تصنيف البحوث إىل عدة الفقرات اخلاصة uلنظري مع الت

  1أنواع كاأليت:

  ؛كيميائية  ةتربوية، رlضي ة، جغرافيةتصنف حسب جماالت الدراسة إىل حبوث فلسفية، ¹رخيي - 

  ؛إىل ذلك ا، ومة، تربوية، زراعيةحسب جماالت تطبيقا�ا إىل حبوث اجتماعية، صناعي - 

  ؛وهكذا ةإسرتاتيجية، تطويري ةوميكن تصنيفها حسب جماالت أغراضها إىل حبوث كشفية، تطبيقي - 

  ؛ة، ميدانيةن تصنيفها حسب أماكن تواجدها إىل حبوث مكتبية، معمليوميك - 

  ؛...اخلة، حتليلية، جتريبيةوتصنف حسب مناهج حبثها إىل حبوث وصفية، ¹رخيي - 

 وتصنف حسب نوعية بيا�tا إىل كمية وكيفية. - 

  مير البحث العلمي uملراحل التالية : : خطوات البحث العلميخامسا: 
اختيار موضوع عام من موضوعات البحث، كأن خيتار الباحث جمال دراسته يف جمال التسويق أو اختيار   -1

عدة موضوعات داخل احلقل الواحد احملدد الذي اختاره الباحث على أن ختضع هذه املوضوعات لتقيم املبدئي 

 (فحص ومراجعة)؛

ل مشروع للبحث و هنا جيب التأكيد اختيار موضوع واحد من هذه املوضوعات يقوم بصياغته يف شك  -2

على أمهية اختيار املوضوع البحث ألنه tدرا ما جيد الباحث أمامه موضوعا حمددا للبحث وذلك uستثناء بعض 

احلاالت اليت تكون فيها املؤسسة العلمية لديها خطة حمددة للبحث يف شكل موضوعات يقوم Hا الباحثون 

 وضوع البحث كون عاما يف بدايته؛ بشكل حمدد  وكما سبق بيانه فان م

غري حمدد املالمح وواسعا بعض الشيء ويتطلب عادة القيام ببعض احلاالت املتكررة من جانب الباحث لكي  

 حيدد مالحمه ويوضح أبعاده ليكون البحث يف النهاية ؛

 حتديد فروض البحث أو تساؤال�م اختيار املنهج املناسب للبحث؛   -3

 وضع خمطط للبحث (اخلطوات الرئيسية اليت يتضمنها كل فصل من الفصول)؛ -4

  مجع وحصر أهم املصادر واملراجع األولية والدراسات السابقة يف موضوع و مراجعتها وتنظيمها؛  -5

                                                 
   32.1البحث العلمي، أساليبه وتقنياته " مرجع سبق ذكره ص  العجلي عصمان سركز،عباد سعيد امطري " 
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ت الالزمة (دراسات ميدانية مجع البياtت) حسب طبيعة املضي يف إعداد البحث وتكملته وإجراء الدراسا -6

  موضوع البحث؛ 

  اختبار الفروض؛    - 7

  استنباط نتائج احللول املقرتحة؛  -8

  إعداد مسودة البحث ( املذكرة أو األطروحة)؛  -9

 املضمونالكتابة النهائية للبحث بشكل صاحل للمناقشة واحلكم عليه ويراعى يف هذه املرحلة الشكل و  - 10

   .اإلسناد عالمات الرتقيم وحسن تثبيت هوامش الدراسةقتباس وصحة التوثيق  و سالمة اال

اجليد واملطلوب واحملقق للغرض الذي يتوخاه الباحث سواء كان  ثحإن الب :مستلزمات البحث اجليدسادسا: 

علمية ينبغي أن  أطروحة أو رسالة جامعية مبختلف مستو�lا العلمية واألكادميية أو حبثا ملؤمتر للنشر يف دورية

  تتوفر فيه جمموعة من الشروط واملستلزمات البحثية األساسية واليت ميكن أن  إيضاحها فيما يلي: 
: يعترب االختيار الوفق لعنوان أو الرسالة أمر ضروري قي تقدمي صورة الشامل للبحثالعنوان الواضح و  -1

عموما ينبغي أن تتوفر تقوميه من قبل اآلخرين، و جيدة عن البحث منذ بداية االطالع عليه أو مراجعته وقراءته و 

 ثالث مسات أساسية يف العنوان هي:

: أن يشمل عنوان البحث بكل عباراته وكلماته ومصطلحاته العامة واملتخصصة ا�ال احملدد الشمولية �

 واملوضوع الدقيق الذي خيوض الباحث فيه؛

ه وعباراته وحىت يف استخدام بعض من : ينبغي أن يكون عنوان البحث واضحا يف مصطلحاتالوضوح �

 والرموز؛ اإلشارات

: ونقصد Hا أن يعطي عنوان البحث دالالت موضوعية حمددة للموضوع الذي يطلب حبثه الداللة �

ومعاجلته والكتابة عنه واالبتعاد عن العموميات وترتبط الداللة على موضوع البحث عادة بشمولية والتغطية؛ أي 

 .واضحة ةملوضوع البحث وداال عليه دالليكون العنوان شامال 

: ينبغي على الباحث تثبيت خطوات البحث املطلوبة، أهدافه وحدوده املطلوبة حتديد خطوات البحث -2

حيث تبدأ بتحديد واضح ملشكلة البحث مث وضع الفرضيات املرتبطة املشكل مث حتديد أسلوب مجع  البياtت 

ديد هدف أو أهداف على هذا األساس فان الباحث سيتمكن من حتومات املطلوبة لبحثه وحتليلها، و املعلو 

صورة واضحة، البحث والغاlت اليت يسعى إىل ن الباحث سيتمكن من أن يؤطر إواألهم من ذلك ف حتقيقها ب

  ية وزمنية ومكانية واضحة املعامل؛البحث يف حدود موضوع

: جيب أن يتناسب البحث وموضوعه مع إمكاtت الباحث ومن الضروري أن اإلملام مبوضوع البحث -3

ملام الكايف مبجال وموضوع البحث، وºيت مثل هذا اإلملام عادة إما من حمال اخلربة والعمل الذي يكون له اإل
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عايشه الباحث أو ختصصه املوضوعي فيه، وهنا جيب على الباحث أن يقوم uختيار ا�ال املوضوعي الذي يتوافق 

 ومؤهالته العلمية وحتصيله العلمي؛

الرسائل اجلامعية على عليه يف كتابة يف كتابة البحوث و املتعارف  منتوفر الوقت الكايف لدى الباحث:  - 4

ومن  ،إجراءا�ا املطلوبةجنازها وتنفيذ خطوا�ا و قت حمدد الستوlت واألصعدة أن يكون هناك و خمتلف امل

 وطبيعته ومشوليته املوضوعية واجلغرافية؛ الضروري جدا أن يتناسب الوقت املتاح مع حجم البحث

بغي أن يعتمد الباحث يف كتابة حبثه على دراسات واآلراء األصلية واملسندة وعليه أن يكون ين اإلسناد: -5

دقيقا يف مجع معلوماته واالطالع على اآلراء واألفكار املختلفة املطروحة يف جمال حبثه وتعترب األمانة العلمية يف 

تابة البحوث  وترتكز األمانة العلمية يف البحث االقتباس واالستفادة من املعلومات ونقلها أمر يف غاية األمهية يف ك

 على جانبني مها :

اإلشارة إىل مصدر أو املصادر اليت استقى منها الباحث معلوماته وأفكاره منها مع ذكر البياtت  �

األساسية والكاملة للمصادر وأصحاHا واملكان والصفحات اليت وردت فيها.....اخل إذا كانت مصادر و«ئقية، 

من أشخاص uملقابلة وما وكذلك ذكر الشخص أو األشخاص الذين أخذ عنهم معلومات إذا كانت معلوماته 

 شابه ذلك من اإلشارات الضرورية اليت تكفل النقل األمني ملختلف أنواع املعلومات؛

ن استفاد الباحث إمعلوماته فإذا حدث و  اليت نقل الباحث عنها اآلراءالتأكد من عدم تشويه األفكار و  �

 الذي وردت فيه حىت وان اضطر إىل إعادةاملغزى ر، فعليه أن يذكرها بذات املعىن و من فكرة أو معلومة من مصد

  صياغتها �سلوبه اخلاص.

: إنه من الضروري أن تكون أقسام البحث وأجزاءه املختلفة مرتابطة ومنسجمة الرتابط بني أجزاء البحث -6

سواء كان ذلك على مستوى الفصول أو املباحث أو األجزاء األخرى اليت تظهر يف البحث أو الرسالة حتت 

¹رخيي أو موضوعي  يربط الفصل األول يات خمتلفة  فينبغي أن يكون هناك ترابط تسلسل منطقي  أشكال ومسم

  ؛uلفصل الثاين والثالث وهكذا

: تضيف البحوث العلمية ومنها الرسائل مدى اإلسهام واإلضافة إىل املعرفة يف جمال ختصص الباحث -7

�االت والتخصصات اليت تنتمي إليها وترتبط Hا، لذا اجلامعية عادة أشياء جديدة ومفيدة إىل ما هو معروف يف ا

فإن التأكيد على اإلضافة اجلديدة أمر يف غاية األمهية يف إعداد البحوث والسائل اجلامعية، والباحث اجليد هو 

الذي يعرف كيف يبدأ من حيث انتهى زمالءه من الباحثني اآلخرين بغرض إكمال السلسلة وإضافة شيء جديد 

 ها ويعزز مسري�ا؛هلا يثري

اليت توصل إليها الباحث من  ج: تعترب النتائىل النتائجإاملوضوعية واالبتعاد عن التحيز يف الوصول   -8

عن التحيز يف ذكر  خالل حتليله للبياtت واملعلومات ا�معة هي لب لبحث ونقطة ارتكازه، لذا فعليه أن يبتعد
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لتحزب إىل هذا الطرف أو ذاك حيث أن البحث العلمي األtنية واشاعر و أن يرتك املاليت توصل إليها و النتائج 

  .الباحث جيب أن يتجرد من كل هذه اهلفوات اليت قد ينجر إليها

لكي ينجح الباحث يف عمله جيب أن تتوفر لديه مقومات : السمات الشخصية للباحث العلميسابعا: 

شخصية معينة تتمثل يف قدرات أولية ومهارات مكتسبة،إما القدرات األولية فهي االستعداد الشخصي والقدرة 

تذة املوجهني،وفيما يلي أهم وإما املهارات املكتسبة فهي التمسك �خالق الباحثني وإتباع األسا على البحث،

  :1السمات الشخصية اليت جيب توفرها لدى الباحث
  ؛أن يكون الباحث حمبا للحرية،معتزا Ãرائه،حمرتما ألراء اآلخرين �

املنهجي عمل  ثأن يتمتع الباحث مبلكة التخيل حىت يستطيع أن يتصور األمور قبل تشكيلها، فالبح �

  ؛تركييب ال يستغىن فيه عن اخليال

  ؛يكون الباحث مياال إىل التأمل والتحليل،دقيق املالحظة،مهتما uلتفاصيل واجلزئياتأن  �

أن يكون صبورا ،فطريق البحث طويلة وشاقة،وان يكون دؤوu ال ميل من العزلة وال يضيق جرعا جبوار  �

  ؛نفسه

دافع قوي مل يكن لدى الباحث uلرغبة الدافع للبحث فإذا  طأن يكون ليه الرغبة يف البحث، ويرتب �

إىل البحث قد يكون معنوl أو  عللبحث لن يستطيع إمتام حبثه على الوجه األكمل حىت لو uحثا ممتازا، والداف

  ؛مادl أو أخالقيا أو وطنيا

ن يكون له الدراية مبصادر أو  حب القراءة واالطالع على ما قيل وما يقال وكتب ويكتب وصدر ويصدر، �

  ؛كيفية قراء�ا والتعرف على املراجع وكيفية الوصول إليهااملعلومات والفهارس املكتبية و 

،كما انه يساعد الباحث على الكتابة غة يسهل عملية القراءةذلك الن التمكن من الل قواعد اللغة، اتقان �

  ؛بشكل سليم ومقبول

 ال يكفي أن يكون الباحث متخصصا يف نفس ا�ال الذي يكتب فيه حبثه،بل جيب أيضا أن يتوفر لديه �

قدر كاف من الثقافة العامة يف ا�االت املختلفة إدراك ذايت لنطاق ختصصه ومدى اشرتاكه أو تداخله مع 

التخصصات األخرى القريبة منه،فالباحث لن يستطيع االستغناء عن بعض املعلومات يف ا�االت العلمية 

  ؛األخرى

يف  مزمالء واألساتذة واخلرباء، وغريهأن يكون لدى الباحث االستعداد للمناقشة والنقد مع غريه من ال �

  ؛يستفيد من كل اآلراء يف تصحيح حبثه إذا تطلب األمر ذلك ياملوضوعات املرتبطة ببحثه وان يتقبل النقد ك

اآلخرين يف  سيضطر إىل التعامل مع ثأن يكون لدى الباحث القدرة على التعامل مع الغري، فالباح �

  اجلهات اليت جيري فيها دراساته امليدانية وغريها. يف املكتبة أو املعمل أو ءحبثه، سوا

                                                 
  .34تعريفه،خطواته،مناهجه،املفاهيم االحصائية" مرجع سبق ذكره ،ص -البحث العلميابو بكر" امحد عبد هللا اللحلح،مصطفى حممود  1
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 يف تستخدم فإ°ا فإن السبب هلذا العلمي،و البحث مناهج دراسة ضرورة و حقيقة ندرك أن املهم من :اخلامتة

 لذا و ، املشكلة هذه حلل ستجمع اليت البياtت طبيعة و لبارمرتات مالئمة تكون أن جيب معينة مشكلة معاجلة

 أن ميكن حىت خالله من البياtت توضع يالذ اإلجرائي اإلطار هي العلمي البحث مناهج" أن يقال أن ميكن

 من واسع مدى عن سيكشف البحث مبناهج اخلاصة الكتب من كتاب أي مراجعة و" أكثر بوضوح معناها يرى

  .البياtت Hا تعاجل ميكن أساليب عدة يف تتجمع املناهج هذه فإن ، العملية الناحية فمن ذلك املصطلحات،ومع

 على العمل جيب احلقيقة من مرغوبة جوانب على حتتوي أ°ا إذ املعدن، خام هتشب الواقع يف والبياtت     

 عليها يطلق معينة طرق نستخدم فإننا معناها، احلقائق هذه من نستخرج لكي و ، عليها والتعرف ، استخراجها

 و ، فاتتصني و ، أساسيات إىل التطرق مت الدراسة هذه خالل من و ،" البحث طرق أو مناهج" اسم الباحثون

   .منها دراسة أي ختلو أن ميكن ال اليت العلمي البحث مناهج أنواع

ميثل البحث العلمي الوسيلة اليت ميكن استعماهلا من اجل الوصول إىل حقائق متعلقة uلظواهر واألشياء ومعرفة   

هدف حل املشاكل  العالقات اليت تربط بينها ومن مث تفسريها والوقوف على أسباHا،فالبحث العلمي يركز على

واستخدام طرق منظمة وموضوعية لتحديد املشكلة،مجع البياtت،  حتليل البياtت والوصول إىل النتائج،ولذلك 

فالبحث العلمي ليس مبنيا على اخلربة ولكن أيضا على التحديد الواضح للهدف واإلجراءات املنظمة،كما انه 

يف حاالت متشاHة للوصول إىل نتائج قابلة للمقارنة يساعد الباحثني على إتباع خطوات البحث العلمي 

،uإلضافة إىل وضع نتائج حبثهم بشكل دقيق وبثقة عالية ،وهذا يساعد على تطبيق احللول يف حاالت أخرى 

تواجه نفس املشاكل،كما أن البحث العلمي يتميز uملوضوعية ويستبعد احلكم الشخصي ويساعد املديرين على 

  ؤثرة على وحدا�م االقتصادية.تفهم العوامل امل

  
  
   ة: خلفيات البحث واإلشكاليلثاينااملبحث  

الرئيسية تبدأ uلتعريف مجلة من اخلطوات العلمية يعتمد حتديد موضوع الدراسة بشكل دقيق بناءه على    

  مبوضوع الدراسة وحتديد إشكالية البحث واملقرuت نتناول هذه اخلطوات األوىل خالل هذا املبحث. 

  املطلب األول: خلفيات البحث
يتعني على الباحث يف هذا ا�ال أن يهيئ ذهن القارئ لبحثه، والشعور مبشكلة حبثه، ومن هذا املنطلق     

جيب على الباحث أن يضع التسلسل الزمين ملشكلة الدراسة وعليه قبل ذلك أن يعرف مبوضوع دراسته 

الدراسة قد تشمل للحدود اليت ال جيب أن خيرج عنها، كما أن خلفية  إطارابشكل خمتصر، كما حيدد 

بعض التعريفات uملصطلحات األساسية اليت يشملها عنوان الدراسة وجيب التأكيد �ن خلفية البحث 

  النظري أن حتتوي على موضوعات أخرى متعلقة uلبحث كاإلشكالية والفرضيات واألمهية واملنهجية.
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من حجم الدراسة الكلي، ال  )℅10(وتشري بعض االجتاهات �ن حجم خلفية الدراسة وأمهيتها يشكل   
سيما أن تعود ذات أمهية يف توضيح العالقات املنطقية ألمهية إجراء هذه الدراسة كما أ°ا تضع املربرات 

يتطلب من  استشري إىل املؤلفات والدراسات ذات العالقة Hا، وهلذ األجل الدراسة، uإلضافة إىل أ°
   :1اليت تعاجل األمور التاليةالباحث التعرف على خلفية الدراسة الناجحة 

  التعريف مبوضوع الدراسة خصوصاً إذا كان املواضيع مل يتم التطرق إليها من قبل.  -  أ
وضع مربرات دقيقة واملوضوعية لسبب اختيار موضوع الدراسة، وهذا حبد ذاته يتطلب من   -  ب

 الباحث الدقة واملوضوعية يف اختيار املوضوع دون غريه.

تعريف �مهية البحث، ويف الغالب يكون اهلدف من كتابة كما يتطلب من الباحث ال  -  ت
الدراسة أغراض مكمًال للدراسات السابقة والنتيجة احلتمية لسبب اختيار، مبعىن آخر جيب 

 أناملطروح وسبب اختياره، وجيب على الباحث 2يكون هناك صلة وعالقة قوية بني املوضوع 
 ذاته يعطي أمهية للبحث. يوضح اخلصوصية اليت ميتاز Hا حبثه، وهذا حبد

حيتاج إىل   إىلكما جيب أن تشري خلفية البحث وأمهيته إىل اإلشكالية، وهذا حبد ذاته يعد أمراً غامضًا      
والذي كشف النقاب عنه ، والذي حيتاج إىل إثباته أو نفيه وهذا اجلانب يوضح أمر اخلالف بني الباحثني، 

ع الشك uليقني، وهذا حبد ذاته يساعد الباحث إىل بناء أسئلة يستوجب على الباحث إثباته أو نفيه بقط
وفرضيات الدراسة، لذلك يستوجب علينا ربط إشكالية الدراسة يف حمور البحث، ولذلك على الباحث أن 

  حبثه اهتماماً كبرياً أل°ا تعد اجلانب املهم يف توضيح سبب اختيار املوضوع. إشكاليةيويل 
صاغ Hا إشكالية الدراسة يفميكن التأكيد �من خالل عرض ماسبق       نه ليس هناك صياغة حمددة ت

صاغ على شكل  صورة تعبريية، وعلى أي حال فإن هذا يرجح ملنهجيته البحث النظري، فقد ت أسئلة أو ب
اليت يتبعها الباحث.وهلذا فإن اإلشكالية تعرب عن مشكلة الدراسة اليت دفعت الباحث إىل أن يكتب يف 

 حيدد تقنياته.البحث و 

صور ا عبد له  أني يلج منه القارئ بعد ألويل ملشروع البحث أو املدخل الذوخلفيات البحث هي الت
لدى القارئ حول املوضوع البحث  األويلالباحث ذلك، حيث عن طريقة اخللفية يرسم الباحث االنطباع 

خلفية البحث حيث تشكل  ومشكلته واألمهية املرتبطة Hا، ولدراسات السابقة دور مهم يف حتديد
حبث  آلييشكل خلفية  االنطالقة  األول هلا، إذن هي إعطاء مفهوم أويل للموضوع البحث ومن أهم ما

  جند:

                                                 
   . 198ص  2006، األهلية للنشر والتوزيع عمان األردن منهجية البحث في العلوم اإلنسانية، د.نبيل أحمد عبد الهادي   1
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ينبغي أن يعطي العنوان للقارئ فكرة واضحة خمتصرة ودقيقة ومشوقة عن مشكلة الدراسة  العنوان:- 1

ب أن خيلو من مصطلحات غامضة أو تنطوي على املقرتحة ،أي يبني جمتمعها و متغريا�ا الرئيسية ،وجي
 أحكام مسبقة أو مشحونة uلعواطف ،ويبىن عند القارئ توقعاً دققاً بغرض البحث.

ينبغي أن تعمل مقدمة البحث على شد انتباه القارئ للموضوع البحث ومشكلته واهتمامه  املقدمة:- 2
ن خالل ربطها uملعرفة املتوافرة يف جماهلا Hا،ومن الضروري أن تشرح املقدمة سياق العام للمشكلة م

والتعرض ألهم النظرlت املفسرة للظاهرة قيد الدراسة ووصف أشكاال لظاهرة و أنواعها و خصائصها 
رب مثال حول خلفية تو كل مقدمة تع وأمهيتها أي ينبغي التعريف مبوضوع البحث وإبراز أهم عناصره

  البحث.
بحث يف شكل نقاط يعرب فيها البحث عن األفكار اليت أدت به إىل اجناز و ميكن أن تظهر اخللفيات يف ال

 البحث ويقوم �عطاء صورة مبدئية عن املفاهيم املرتبطة مبوضوع البحث ومشكلته.

لطالب: حشماو! محمد تحت -جامعة الجزائر-أطروحة لنیل د�توراه دولة في العلوم االقتصاد�ة مثال:

.في ظل العولمة االقتصاد�ة جارة الدول�ةعنوان: االتجاهات الجدیدة للت  

معرفة ما مدى توافق قواعد  :1 منلفيات اخلتنطلق فكرة  هلذه األطروحة حيث خلفيات مشكلة البحثومن 

النظـــام التجـــاري اجلديـــد، الـــذي وجـــد و جيـــد تربيراتـــه الفكريـــة يف نظريـــة اللرباليـــة اجلديـــدة ويف نظريـــة املـــزاl التنافســـية 
، مــع الواقــع االقتصــادي العــاملي عمومــا.و الواقــع االقتصــادي للــدول الناميــة خصوصــا يف ظــل البيئــة للتجــارة الدوليــة

 االقتصادية السائدة حاليا و يف ظل االعتماد املتبادل و الالمتكافئ الذي يطبع النظام التجاري اجلديد.

  البحث إشكاليةاملطلب الثاين: 
املنهج العلمي يف كافة أنواع البحوث، ومن خالل هذا  البحث جانبًا مهمًا من جوانب اإلشكاليةمتثل 

  املطلب سوف نتناول هذا اجلانب األساسي من خطوات إعداد البحث العلمي.

  يف البحث العلمي؟اإلشكالية ماهي  - أوالً 
  :2يف البحث العلمي أحد األمور اآلتية اإلشكاليةنعين بعبارة   

يواجه اإلنسان الباحث عدداً من التساؤالت يف حياته  سؤال حيتاج إىل توضيح أو إجابة، فكثرياً ما - 
 العلمية والعملية، وحيتاج إىل إجياد جواب شايف ووايف، ومبين على أدلة وحجج وبراهني مثال ذلك:

 دارة الالمركزية وزlدة اإلنتاج يف املؤسسات اإلنتاجية؟ل توجد عالقة بني اإله

                                                 
، مذ�رة نیل الد�توراة دولة في العلوم االتجاهات الجدیدة للتجارة الدول�ة في ظل العولمة االقتصاد�ة ،حشماو! محمد د.  1

  2006االقتصاد�ة،جامعة الجزائر،دفعة 
  .78-77، ص2008 ، اليازوري، عمان،البحث العلمي واستخدام مصادر املعلومات التقليدية وااللكرتونيةعامر إبراهيم قنديلجي،    2
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. مثال ذلك: اختفاء سلع استهالكية معينة موقف غامض حيتاج إىل إيضاح وتفسري واف وكاف - 
 من األسواق uلرغم من إنتاج أو استرياد كميات كافية منها.

حيتاج اإلنسان إىل تلبية طلب من طلباته وإشباع حاجة من  حاجة مل تلبَّ أو تشبع، فكثريًا ما - 
عدم  حاجاته، ولكن توجد عقبات وصعوuت أمام تلبية وإشباع مثل تلك احلاجة مثال ذلك:

  تناسب موضوعات ومستوlت الكتب يف املكتبات مع رغبات وحاجات القراء.

   اليت حياول الباحث كشف حقائقها وتقدمي املسامهة العلمية خبصوصها." ة"املسأل: 1وتعرف على أ�ا
لة موقف غامض ال جند له تفسرياً حمدداً، أي أنه ميكن التعبري عن املشكلة �°ا مج"2كما تعرف على أ�ا:

  "استفهامية تسأل عن ما هي العالقة بني متغريين أو أكثر.
  وميكن تصنيف املشاكل اليت تتناوهلا البحوث العلمية إىل نوعني من املشكالت مها:  

املشكلة اليت تكون قائمة uلفعل يف واقع املنظمة أو ا�تمع مثل مشكلة تعثر وهي مشكلة عملية:  ••••
إحجام الشباب عن العمل يف القطاع اخلاص، أو مشكلة  حتقيق املبيعات املخططة أو مشكلة

  قائمة يف ا�تمع مثل مشكلة إدمان الشباب للمخدرات.

اليت ينشئها الباحث لدراستها مثل كيف ستواجه املنتجات احمللية وهي املشكلة  مشكلة حبثية: ••••
ري تغيري الدولة لسياسا�ا املنافسة األجنبية عند تطبيق قواعد حترير التجارة الدولية، وماذا سيكون Íث

دراسة فرصة يف توظيف اخلرجني على سوق العمالة وظاهرة البطالة.وقد تكون املشكلة البحثية 
قائمة وتقييمها وحتديد وسائل االستفادة منها مثل دراسة مقومات االستثمار يف املدن اجلديدة 

 ووسائل جذب املستثمرين إليها.

  

  :كاليةإلشامصادر احلصول على  -8نياً 
  :3إن مصادر احلصول على املواقف الغامضة وغريها، والتساؤالت ميكن أن يكون عن طريق مايلي

 حميط العمل أو اخلربة الشخصية واهتمامات الباحث uملوضوع. •

 القراءات املتعمقة والواسعة والتحليلية لإلطار النظري املبحوث. •

uحثني آخرين، سواء من نفس البيئة أو  البحوث السابقة اليت أجريت يف جمال التخصص من قبل  •
 من بيئة مشاHة.

                                                 
  .5ص ،1999القاهرة املكتبة األكادمييةمعايري مقرتحة إلعداد األحباث العلمية، تيسري املصري،   1

    .110-109ص 9الورقة رقم   2
  .12، ص2009دار احلامد عمان، أساليب البحث العلمي، فايز مجعة صاحل النجار، نبيل مجعة النجار، ماجد رصى الزعيب،   3
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   اإلشكالية: حتديد -8لثاً 

أول خطوات البحث العلمي العملية، فهو حتويل املوضوع العام إىل سؤال أو  اإلشكاليةيعترب حتديد 
مشكلة قابلة للبحث. إنه بيان واضح يشري إىل هدف الدراسة حيث يبدأ الباحث بفكرة عامة عما 

وي دراسته، وبعدها يقوم بصياغة اهلدف العام ليصبح مجلة بليغة ودقيقة تشري بشكل أكثر حتديد إىل ين
مايرغب الباحث uلتحقق منه، والبد من صياغة املشكلة بطريقة قابلة للبحث بعد تعريف متغريا�ا 

 أدت إىل نقص إجرائياً. ومثال ذلك: أن تقول �دف مشكلة البحث إىل حتديد األسباب الرئيسية اليت
  املبيعات يف شركة عامة.

وميكن للباحث بعد وضع املشكلة الرئيسية واليت متثل سؤال حيتاج إىل إجابة أن يقوم بتجزئتها إىل  
مشاكل جزئية فرعية حىت يتمكن من تغطية املشكلة الرئيسية بشكل وايف والوصول إىل إجاuت دقيقة 

  عنها.
 
  :1، نذكر منهاالبحث إشكاليةتؤخذ عند حتديد اليت ومن االعتبارات الرئيسية  *

قابلة للبحث وليست خيالية أو مستحيلة، وميكن أن ينبثق عنها أسئلة  اإلشكاليةأن تكون  ☜
  وفرضيات ميكن إثبا�ا أو نفيها.

دراستها إىل إضافات علمية جديدة وال تكون uألصالة حبيث تؤدي  اإلشكاليةأن تتمتع  �
وان تناولت موضوعا سابق تناوله من uحثني سابقني فال بد أن تكون تكراراً ألحباث سابقة، 

  من زواl جديدة تضيف شيئاً ما يف توضيح املشكلة وطرق معاجلتها. همعاجلت
ضمن اهتمامات الباحث العلمية، ألن الباحث الذي خيوض يف معاجلة  اإلشكاليةأن تكون  �

  ئجه دقيقة وميكن البناء عليها.مشاكل ليست من اختصاصه واهتماماته قد ال تكون نتا
يف حدود إمكانيات الباحث املادية فدراسة أي مشكلة يرتتب عليها  اإلشكالية أن تكون �

تكاليف عديدة يف مراحل البحث الالحقة سواء يف حتديد العينة ومتابعتها والتنقل بني املناطق 
  اجلغرافية اليت تقطنها العينة جلمع املعلومات.

مالئمة للبيئة اليت جيري البحث فيها سواء من الناحية السياسية أو  ةاإلشكاليأن تكون  �
 االجتماعية أو الثقافية أو االقتصادية حبيث ال تتضارب مع منظومة القيم السائدة يف ا�تمع.

 

                                                 
   .64-62، ص2005، ، عمان، الطبعة الرابعة، دار وائلمناهج البحث العلمي تطبيقات إدارية واقتصاديةالرفاعي، أمحد حسني   1
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   اإلشكاليةصياغة  - رابعاً 

  :1ما مها إشكاليةهناك طرقتان لصياغة 

فإذا أراد الباحث أن يبحث يف العالقة بني متغريين  بعبارات لفظية تقريرية: اإلشكاليةياغة ص - 1111

مثل التدريب وأداء العمال �قسام اإلنتاج �حدى الشركات ميكن صياغة املشكلة يف العبارة التقريرية 

 هل عالقة التدريب �داء العمال �قسام اإلنتاج بشركة...التالية: 

يف ميدان البحث العلمي إىل صياغة مييل الكثري من العاملني  يف سؤال:  اإلشكاليةصياغة  - 2

 السابقة يف التساؤل التايل: اإلشكاليةيف تساؤل أو أكثر، وميكن صياغة  اإلشكالية

  ما أثر التدريب على أداء العمال �قسام اإلنتاج بشركة...؟
ة إن صياغة املشكلة يف صورة تساؤل يربز العالقة بني املتغريين األساسيني يف الدراسة، وهذه الصياغ

التساؤل هو الغرض من البحث، ولذلك تساعدt هذه الصياغة تعين أن التوصل إىل إجابة على هذا 

يف حتديد اهلدف الرئيسي للبحث، كما أن صياغة املشكلة يف صورة تساؤل أكثر جاذبية للقارئ وتثري 

  لديه الرغبة يف قراءة البحث ملعرفة اإلجابة على هذا التساؤل.

 
  

  

  مات املشكلة البحثية اجليدة؟ماهي مقو  - خامساً 
إن عملية البحث ليست جمرد ميل أو هوى، فهي عملية مكلفة تستنفذ أعمارt وجمهودt النفسي    

والكثري من املال، لذلك جيب توافر جمموعة من العوامل واملقومات اليت حتدد صفة البحث اجليد منها 

  :2مايلي

  أن يضيف جديداً إىل املعرفة اإلنسانية:/  1
جيب أن يسأل الباحث نفسه ما هي نوعية اإلضافة العلمية اليت سوف يضيفها هذا البحث، وما     

  هي قيمتها؟ وهل املشكلة اليت اختارها الباحث تستحق جتشم عناء البحث وحتمل تكاليفه؟ 

  أن تكون مشكلة البحث جديدة:/  2

                                                 
  .115-114، ص9الورقة   1
  .116-115،ص  9الورقة   2
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د كاف وبصورة شاملة، وليس فال فائدة من تكرار دراسة مشكالت تناولتها حبوث سابقة بعد 
املقصود uجلدة هنا التطرق ملشكلة جديدة متامًا كشرط أساسي، ولكن ميكن التطرق إىل جانب أو 

 جوانب من مشكلة سبق أو جرى حبثها ومل يتطرق فيها الباحث هلذا اجلانب أو تلك اجلوانب.

  قابلية املشكلة للبحث:/ 3
هذه املشكلة شيقة ومثرية يف حبثها ولكن يصعب حبثها  قد يتوصل الباحث إىل مشكلة معينة وتكون

لعجز الباحث عن الوصول إىل احلقائق أو املعلومات املتصلة uملشكلة ألسباب سياسية مثًال أو 
مادية أو جمهود بشري  إمكانياتلصعوبة اختبار الفرضية العلمية اليت يصفها أو حاجة البحث إىل 

عدم توافر البياtت واملعلومات الالزمة للبحث أو عدم إمكانية يفوق إمكاtت الباحث وقدراته أو 
  احلصول عليها ... اخل.  

لطالب حشماوي حممد حتت عنوان: االجتاهات اجلديدة للتجارة  هاالدكتور  أطروحة:نبقي يف نفس مثال

 الدولية يف ظل العوملة االقتصادية. 

جلديدة لتجارة الدولية يف ظل عوملة االجتاهات ا ماهي خمتلفحيث تتمثل إشكالية حبثه يف: 
  .؟االقتصاد 

  :و يتفرع السؤال الرئيسي إىل أسئلة فرعية نوردها فيما يلي

مـــا هـــي أهـــم التطـــورات الـــيت عرفتهـــا التجـــارة الدوليـــة عـــرب مراحـــل تطـــور النظـــام االقتصـــادي مـــن الدولـــة إىل  -
  العوملة؟

ري العــاملي اجلديــد ومــا رافقــه مــن تقســيم عــاملي و مــا هــي االجتاهــات اجلديــدة للتجــارة يف ظــل النظــام التجــا -
 جديد للعمل؟

و هل سيعمل هذا النظام التجاري اجلديد على تسهيل مهمة الدول النامية يف حتسني موقعها يف التجارة 
  الدولية، أم أنه سيضع أمامها عقبات جديدة عالوة على تلك اليت واجهتها يف ظل النظام السابق؟

     

 ملقارFت والفرضياتاملبحث الثاين :ا

 .: مقارFت البحثاألولاملطلب 

سنتناول يف هذا املطلب أهم املقارuت اليت ميكن استخدامها يف حتليل الظواهر املطروحة يف حبوث العلوم 
االقتصادية .ولبعض هذه املقارuت خلفية نظرية يف علم النفس االجتماعي، وأخرى مستقاة من حبوث 

  وتراث علم االجتماع.



.البحث العلمي يةهجمن.......: ............................................................................:..اسقيم يفت رااضحم  

 

 19 / مداحي حممدد                                                                                                                     :من إعداد

 

 االجتماعح اجلماعة كإطار لتحليل الظواهر اىل عامل ر يف ط 1يعود الفضل:كإطار للتحليل  مقاربة اجلماعة/1

 النفسأن اجلماعة هي مصدر السلوك داخا ا�تمع. ويف علم  اعتباروذلك على  .إميل دوركاميالفرنسي 

. ودور اجلماعة يف لوكالذي هو أكثر من درس Íثري اجلماعة عل الس، روبلرت Fيلزاالجتماعي، جند 

 اإلنسان عندما اعترب، ابن خلدون التحليل tتج بدوره من الطبيعة النفسية للفرد الىت عرب عنها عام البشري

هناك حاجة نفسية لالنتماء  إن إذمدين بطبعه، أي ينزع للعيش ضمن اجلماعة، وليس االنعزال عن غريه. 

ى ذلك، فان معظم خمرجات السلوك داخل ا�تمع، سواء . وبناء علأبراهاو ماسلواجلماعة بتعبري  إىل

احلراك االجتماعي العام هي من مصدر واحد وهو اجلماعة من منظور هذه  أوالسلطة  إشكالاملتمثلة يف 

  املقاربة.

صاد الدويل هو كأداة للتحليل:  / املقاربة السلوكية2 املوضوع املركزي يف البحث السلوكي يف حقل االقت

صاد هو حقل علم النفس حتليل سلوك  صاد الدويل، على خلفية ان علم االقت ومواقف صناع القرار يف االقت

صاد يدرس تلك اجلوانب من سلوك االفراد و ا�تمع واليت تقع بشكل االجتماعي، وهذا يعين uن ع لم االقت

صاد الدويل. أومباشر    غري مباشر يف املسرح االقت

صال يف تفسري السلوك االرجتاعي  :حيث تبحث مقاربة/مقاربة االتصال3 بدال من  Retroactivelyاالت

. اإلقليمية اترة من جانب املؤسسدتطور الق إىلعالقتها  وغزوحمتوى الرسائل  ناملقاربة ع tالتنبؤ فال خترب 

والنخب، متواصلة، وحادثة ومن الذين يتحملون  اإلطرافال تفسر مىت وكيف الثقة و االستجابة بني  أ°ا

ء ؟ فالسياسة يف سياق املطالب، واملفاوضات، واملؤسساتية، وتطور املهام، ليست جزءا من املقاربة العب

    عندما ال يعاجل حمتوى الرسائل دائما.

صادي، الذي يرتكز عليها حتليل النظمي، وهي اربة النظم:ق/م4 انطالق من مناقشة لظاهرة النظام االقت

صادي دائما حباجة اىل خلفية نظرية  ، على اعتبار إن البحوث التجريبيةأمهية اإلطار النظري ألي حبث اقت

صادي، مبعىن حتليل النظام ككل وليس التعرض اىل اجلزئية من  تعتمد عليها. ومشولية حتليل النظام االقت

  . 2االجتماعية رجزئياته، وهو بذلك يرفض النظرة التفكيكة، ويقرتب أكثر من التحليل البنيوي للظواه

  امة نعين:وبصفة ع

يتخذه الباحث إزاء املوضوع املطروح للبحث، فهي إن املقاربة على وجه التحديد هي املوقف الذي   

صور الذي يبلوره الباحث  الكيفية اليت حياول Hا أن يلم بكل جوانب املوضوع قصد التطرق إليه، فهي الت

                                                 
  161،ص 2008، ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر واإلعالممنهجية البحث يف العلوم السياسية ، د.عامر مصباح 1

  184، مرجع سابق، صعامر مصباحد.   2
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وضوع يتعلق uملؤسسة وضرورة اعتماد عن كيفية مباشرة البحث وكيفية تناول املشكلة مثًال عند  دراسة م

  التغيري فتكون املقارuت على الشكل التايل:

تدرك املؤسسة حمل الدراسة أن التغيري أصبح ضرورة لتطويرها إال أ°ا ال تزال تتبع بعض األساليب  •

 وطرق اإلدارة التقليدية.

  ا.     ال يوجد اتصال فعال بل جمرد إصدار لألوامر والتعليمات الواجب تنفيذه •

  وجه االختالف مابني املقاربة والفرضية: 

  .يتخذا الباحثآراء قابلة للنفي أو اإلثبات املقاربة هي: 

 .من طرف البحثآراء قابلة للنفي أو اإلثبات الفرضيات هي: 

لطالب حشماوي حممد حتت عنوان: االجتاهات اجلديدة  هاالدكتور  األطروحة:نبقي يف نفس مثال

  يف ظل العوملة االقتصادية.للتجارة الدولية 

 كما يلي :  هميكن إبراز عدة مقارuت تتعلق مبوضوع حبثو 

  دور العوملة االقتصادية يف زlدة التنافسية التجارية يف دول العامل. /1

  التجارة الدولية عن طريق إزالة احلواجز اجلمركية واالدارية./العوملة االقتصادية كآلية لزlدة 2

  ودورها يف عوملة االقتصاد العاملي. /التجارة الدولية3

  .االجتاهات اجلديدة للتجارة و االستثمارات العاملية /4

  

  
  الفرضياتاملطلب الثاين:

بعد إن يقوم الباحث بوضع حبثه يف إطار الصحيح و حيدد أهدافه و إبعاده,و يراجع الدراسات السابقة,ال بد   

يت يتوقع الباحث احلصول عليها,وهذه ما تسمى بفرضيات من وضع بعض التصورات األولية حول العالقات ال

  الدراسة

  أوال: تعريف الفرضية 
لكلمة الفرض معنيان.املعىن األول يتصل �دب البحوث.وهو ال خيرج عن كونه اقرتاح منطقي,أو حماولة    

املعلومات اليت يرغب علمية حلل املشكلة اليت جياHها الفرد.فالفرض يوجه الباحث لنوعية البياtت العلمية و 
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مشكلته.وهناك معىن أخر يتصل uجلانب اإلحصائي نواجهه و خاصة عندما يقابل  ليف احلصول عليها حل

  .1الفرد مصطلح اختبار الفروض و تشري كلمة فرض هنا إىل فرض مبىن على اإلحصاء

ريقة متكن الباحث من أو أكثر بط نتعرف الفرضية على أ°ا عبارة حتدد أو تصف العالقة بني متغريي   

اختبار مدى صحتها أو فعاليتها,أو أ°ا مجلة حول جمتمع احصائى أو أكثر حبيث تدور هذه اجلملة 

uلغالب حول ا�تمع اإلحصائي و تعد الفرضية األساس الذي يرتكز عليه البحث,و إذا ما صيغت 

عض املتغريات و احلصول على الفرضية بطريقة واضحة و سهلة فإ°ا تساعد الباحث و الرتكيز على ب

  . 2بياtت حوهلا و كيفية حتليلها

نستطيع أن نعرف الفرضية أو كما يسميها البعض الفرض �°ا عبارة عن ختمني أو استنتاج ذكي يتوصل    

الباحث و يتمسك به بشكل مؤقت فهو أشبه برأي الباحث املبدئي يف حل املشكلة و على هذا األساس 

  :3واحد أو أكثر من اجلوانب التالية فان الفرضية تعين

  .حل حمتمل ملشكلة البحث �

  .ختمني ذكي لسبب أو أسباب املشكلة �

  .رأي مبدأي حلل املشكلة �

  .استنتاج موقف يتوصل إليه الباحث �

  .تفسري مؤقت يتوصل إليه الباحث �

  

لومات أي إن أي شكل من األشكال أعاله Íخذه الفرضية للبحث فالبد أن تكون مبنية على مع      

أ°ا ليست استنتاج أو تفسري عشوائي و إمنا مستند إىل بعض املعلومات  و اخلربة و اخللفيات كذلك فان 

و تفسري مؤقت و ليس «بت,و على هذا األساس ينبغي على الباحث أن جيعل من  جالفرضية هي استنتا 

  . 4البديهيات أو احلقائق املعروفة فرضيات

ض �نه تقدير أو استنتاج ذكي يصوغه و يتبناه الباحث مؤقتا لتفسري بعض ما كما ميكن تعريف الفر      

  .5يقوم به للباحث يف البحث و الدراسة اليت  يالحظه من احلقائق و الظواهر,و ليكون هذا الفرض مرشدا

  
                                                 

  33.ص2009.دار النهضة العربية.مصر مناهج البحث العلمي يف االقتصاد.سامي سيد 1
  67-66صمرجع سابق،،امحد حسني رفاعي 2
  89ص ، ق،مرجع سابعامر إبراهيم قنديلجي  3
  89مرجع سابق.ص عامر إبراهيم قنديلجي  4
  117ص اخلطوات الرئيسية للبحث العلمي   5
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  81نيا: مصادر تكوين الفرضيات

الطالع الواسع و اخلربة الطويلة إن مصادر تكوين الفرضيات تتمثل يف احلدس و التخمني للباحث أو ا  

  اليت يتمتع Hا الباحث أو نتيجة جتارب اآلخرين وقد يكون أساس الفرضية املنطق.

عندما يطرح الباحث أسئلة حبث حول الظاهرة أو مشكلة أو طبيعة العالقة اليت حتكم املتغريات,فسيجد  

خطأ و األخر خليط بني االثنني,و أن هناك أكثر من جواب لسؤاله,بعض هذه األجوبة صحيح و بعضها 

املهمة امللقاة على عاتق الباحث هي الفصل احلاسم بني اخلطأ و الصحيح عن طريق تقدمي الدليل العلمي 

املستند على حتليل البياtت لذا ال بد من وضع تفسريات حمتملة و أجوبة متوقعة و اليت حتدد نوع و طبيعة 

  العالقات بني املتغريات املشاهدة.

على الباحث إن يشك يف معظم التفسريات للظواهر يف حقل ختصصه,و البد من إخضاع هذه التفسريات  

لالختبار التجرييب,و عليه من الضروري وضع تفسريات ميكن اختبارها عمليا مبعىن وضعها بصيغة نظرlت 

طلحات و فرضيات,والبد للباحث أن خيتار الفرضية بوضوح و بشكل دقيق,وان يعرف مجيع املص

 املستخدمة يف تكوين الفرضية.

  

  

  

  

 
  82لثا: مكو�ت الفرضية

 ل و الثاين يدعى املتغري التابع.الفرضية عادة تشتمل على متغريين أساسيني, األول يدعى املتغري املستق   

ري املستقل uملتغري املستقل. و الذي ºيت نتيجة عنه,يف احلالة السببية و املتغ املتأثر إن املتغري التابع هو

  لفرضية يف حبث معني قد يكون متغري ¹بع يف حبث «ين.و كل ذلك يعتمد على طبيعة البحث و هدفه.

   

  رابعا:أنواع الفرضيات

من النوع االجيايب  األولالنوع  أنهناك نوعان من الفرضيات مها الفرض املباشر و الفرض الصفر أي   

  .2نوعني,فروض مباشرة و فروض صفرية إىلميكن تصنيف الفروض .و u1لعالقة بني متغريين املستقل و التابع
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  * الفروض املباشرة:

  وهو الفرض الذي يشار إليه إىل وجود فروق يف العالقة بني متغريين  

  * الفرض الصفري:

  الفرض الصفري هو الفرض الذي ينفي وجود فروق يف العالقة بني متغريين.  

  
  3خامسا:خصائص الفرضيات اجليدة

ك عدة من مسات و خصائص جيب أن تتصف Hا الفرضيات اجليدة,و اليت جيب أن يلتفت إليها هنا 

  الباحث,وميكن تلخيصها uاليت:

ي أن تكون منسجمة مع احلقائق العلمية املعروفة وان ال تكون خيالية أو معقولية الفرضية.أ �

  مستحيلة أو متناقضة معها.

الفروض بشكل حمدد و قابل للقياس ,و على هذا إمكانية التحقق منها.و نعين بذلك صياغة  �

  األساس جيب على الباحث اختاذ خطوات و إجراءات للتحقق من صحة الفروض.

تفسري الظاهرة املدروسة.أي أن تستطيع الفرضية تقدمي تفسري شامل للموقف و  ىقدرة الفرضية عل �

  تعميم شامل حلل املشكلة

فيذ.أي أن تكون الفرضية منسجمة مع احلقائق و النتائج الواقعية من حيث إمكانية التطبيق و التن �

  السابقة للبحوث.

بساطة الفرضيات.و معىن ذلك الوضوح و االبتعاد عن التعقيدات يف صياغة الفرضية و استخدام  �

  ألفاظ سهلة و غري غامضة.

  صياغة املشكلة بشكل جيد و حمدد و ذلك uالبتعاد عن العموميات. �

 أن يكون عددها حمدود. �

  ثأن تكون بعيدة عن احتماالت التحيز الشخصي للباح �

  
  :4فوائد الفرضيات و أمهيتها
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تساعد الفرضية يف حتديد إبعاد املشكلة أمام الباحث حتديدا دقيقا ميكنه من دراستها و تناوهلا  �

بعمق وكذلك حتليل العناصر املطلوبة للمشكلة و حتديد عالقتها يبعضها,و عزل و ربط كل 

هلا عالقة مبوضوع البحث و مشكلته,و بعبارة أوضح فاتن الفرضية تساعد يف بلورة  العوامل اليت

  املشكلة و تناوهلا بشكل دقيق.

متثل الفرضيات القاعدة األساسية ملوضوع البحث و اليت جتعل من السهل اختيار احلقائق املهمة و  �

  الالزمة حلل املشكلة

يقوم Hا و  أنله نوع املالحظات اليت جيب  تعترب الفرضية دليال للباحث تقود خطاه و حتدد �

  التجارب اليت مير Hا.

العالقات  أن أساستقود الفرضيات الباحث إىل توجيه عملية حتليل و التفسري العلمي,على  �

يقوم به و  أنما جيب  إىلاملفرتضة بني املتغريات املختلفة املستقلة منها و التابعة,تدل الباحث 

  بعمله.

  الباحث من استنباط النتائج متكن الفرضيات  �

الفرضيات هي ا�ال اليت يوصل الباحث بني التساؤالت و بني احلقائق و النظرlت اليت هي غاية  �

  البحث العلمي.

تؤدي الفرضية إىل توسيع املعرفة uعتبارها أداة فكرية يستطيع الباحث عن طريقها حتفيز uحثني  �

  آخرين إىل املزيد من البحوث اجلديدة.

اعد الفرضيات على حتديد األساليب املناسبة الختبار العالقات احملتملة بني عاملني أو أكثر تس �

  وذلك من خالل تقدميها لتفسريات و تصورات نظرية للعالقة بني العوامل املستقلة و التابعة.

    
  :1أمهية صياغة الفروض العلمية

  يلي: اتتمثل أمهية صياغة الفروض العلمية فيم

  حتديد إطار البحث أو الدراسة.تساعد على  �

  تيسر على الباحث حتديد جماالت و أنواع البياtت و املعلومات املطلوبة. �

  متكن الباحث من التعرف على احلقائق و النظرlت املرتبطة مبتغريات الدراسة. �

  تساعد يف حتديد الوقت و اجلهد و التكلفة املطلوبة الستكمال الدراسة. �

  اسة يف حتديد األسلوب املنهجي الستكمال الدراسة.تنظم فكر القائم uلدر  �
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  :1مالحظات عامة عن صياغة الفرضيات 

من املمكن أن تكون هناك فرضية واحدة رئيسية للبحث أو أن يكون هناك أكثر من فرضية واحدة  �

موزعة على جوانب البحث املختلفة و احتماالته املهم أن تغطي الفرضية الفرضيات كل اجلوانب 

  يت يعنيها موضوع البحث و تعطي التغريات الكافية ملشكلة البحث.ال

 ميكن أن تصاغ الفرضية uإلثبات.أو أن تصاغ uلنفي إال انه ال جيوز وضع فرضيتان واحدة  �

  و أخرى uلنفي لنفس املوضوع و بنفس العوامل املؤثرة و املتأثرة. ثباتuإل

  ضية الواحدة عادة على متغري ¹بع وأخر مستقل.ال يستحسن أن تكون الفرضية طويلة.تشتمل الفر  �

  هناك متطلبات مهمة لصياغة الفرضية أمهها املعرفة و اخلربة يف جمال صياغة الفرضية. �

أو أ°ا تكون  %100ميكن إن تثبت صحة الفرضية يف °اية البحث أي أ°ا قد تكون صحيحة  �

  و األخر غري صحيح  خاطئة بنفس النسبة.و لكن قد يكون أحياt جزءا منها صحيح

  الفرضية ضرورية لكل أنواع البحوث. �

 بعد التأكد من صحة الفرضية قد تتحول فيما بعد إىل حقيقة. �

ه لطالب حشماوي حممد حتت عنوان: االجتاهات اجلديدة ا:نبقي يف نفس األطروحة الدكتور مثال

 للتجارة الدولية يف ظل العوملة االقتصادية.

  اعتمدنا الفرض�ات التال�ة:و لمعالجة هذا الموضوع   

یتسم النظام االقتصاد+ العالمي -الدینام���ة و ینطو+ على مجموعة من العوامل والقو'  -

  الدافعة تجعله یتجدد و یتغیر في �ل مرحلة من مراحل تطوره.

آثار النظام الجدید للتجارة العالم�ة لم تكن مقصورة على الدول النام�ة بل أنها سوف  -

  بلدان العالم سل-ا أم إیجا-ا و بدرجات متفاوتة.تطول جم�ع 

تستفید الدول النام�ة من المزا�ا المتعددة التي �حتو<ها النظام الجدید للتجارة العالم�ة لكنها  -

  ال تستط�ع رفع التحد�ات المطروحة في الفترة المحددة في اتفاقات جولة األوروغوا+.

ددة الجنس�ات و التكتالت االقتصاد�ة العمالقة �ساهم تنامي و تعاظم دور الشر�ات المتع -

  في رسم االتجاهات الجدیدة للتجارة و االستثمارات العالم�ة.
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-  Cتتمیز االتجاهات الجدیدة للتجارة و االستثمارات العالم�ة -القطب�ة و التمر�ز في المناط

  الجغراف�ة العالم�ة الكبر'.
 
  .ف:األسباب و األمهية و األهداالثالثملبحث ا

سوف يتم اإلشارة إىل أهم األسباب اليت يتم بواسطتها اختيار موضوع البحث.مث بحث هذا امل يف  

أمهية اليت يعطيها البحث و القيمة املضافة اليت جتىن من البحث العلمي و أخريا التعرف على أهم 

  األهداف البحث .

  .: حتديد أهداف البحث و أبعادهاألولاملطلب     

املتوقع الوصول إليها.و مدى الفائدة uلنسبة للمحيط أو uلنسبة للباحث و  جاألهداف هي النتائ    

. بعد أن يقوم الباحث بتحديد مشكلة البحث.البد للباحث من حتديد املستفيد من 1تكوينه العلمي

سيرتتب عليه من  الدراسة و ملاذا القيام Hا.و مىت سيقوم Hا.و مدى مسامهة البحث يف املعرفة, ما

نتائج و توصيات.و يرتتب على الباحث اإلشارة بوضوح يف سياق البحث إىل أمهية دراسته و اهلدف 

من إجرائها,و أبعادها.ومن مث حتديد جمتمع الدراسة و الذي سيتم تعميم نتائج البحث عليه.و بعد 

لبحث بشكل حيقق متثيل ذلك Íيت عملية االختيار العينة و الذي يفرتض أن يتناسب مع أهداف ا

.ويف خطة البحث جيب أن حيدد الباحث األهداف اليت يسعى إىل حتقيقها من خالل 2ا�تمع الدراسة

دراسته.حبيث أن تكون على صلة uملشكلة أو الظاهرة املراد حبثها فإذا كان الباحث مثال:يقوم بدراسة 

تهدف حساب معدالت الرسوب.و حول مشكلة الرسوب و التسرب جبامعة الفاتح.فان دراسته تس

حتديد مدى توزيعها بني طلبة كليات اجلامعة.و معرفة األسباب و العوامل اليت متكن وراء ذلك 

 .3الستخالص سبل املعاجلة

ه لطالب حشماوي حممد حتت عنوان: االجتاهات اجلديدة ا:نبقي يف نفس األطروحة الدكتور مثال

 دية.للتجارة الدولية يف ظل العوملة االقتصا

و ال-حث في تطور مراحل تكو<ن النظام االقتصاد+ ه الهدف الرئ�سي لهذه الدراسةو   

العالمي الجدید و في مضمون النظام الجدید للتجارة العالم�ة و تقصى آثاره على طب�عة 
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واتجاهات التجارة الدول�ة و انع�اساتها على االقتصاد العالمي واقتصاد�ات الدول النام�ة 

  مد' توافقها مع مطالب التنم�ة لهذه األخیرة. -الخصوص، و
 
 

 : أمهية البحثاملطلب الثاين 

أمهية الدراسة تتعلق بقيمة البحث.و هل هو حل للمشكلة أو املسامهة يف حلها.و هل هو إضافة      

قيمة علمية جديدة كالكشف عن جانب حمجوب من احلقيقة.هو مجع ملتفرق يف حبث واحد.تقدمي 

.هذه خطوة البد منها لبيان أمهية و 1كتصحيح خطأ علمي .سد نقص, شرح ملبهمتفسري جديد  

مبنية  ةالبحثية.وما تقدمة من إضافات علمية. كما ينبغي بيان مربرات منطقي ةجدوى دراسة املشكل

حبيث بتناول مثال عدم إجراء مثل هذه الدراسة من قبل أو وجود    على أسس علمية إلجراء

. كما جيب على 2البحوث و الدراسات السابقة للظاهرة أو املشكلة قيد البحثتناقضات يف نتائج 

الباحث أن حيدد أمهية حبثه يف عبارات واضحة و مقنعة.و تنعكس أمهية البحث عادة من جانبني 

أساسيني مها.ماهي أمهية موضوع البحث مقارنة uملوضوعات األخرى.و ملن تكون تلك األمهية من 

:نبقي يف نفس األطروحة الدكتوراه لطالب حشماوي حممد مثال .3فصائله املختلفةشرائح ا�تمع و 

 حتت عنوان: االجتاهات اجلديدة للتجارة الدولية يف ظل العوملة االقتصادية.

فاالزدهار االقتصاد+ الذ+ میز هذه المرحلة �ان له تأثیرات إیجاب�ة على التجارة الدول�ة   

ة للدول النام�ة نتیجة ارتفاع الطلب الدولي علیها. األمر الذ+ عموما و تجارة المواد األول�

خلC نوعا من الطموح للدول النام�ة في تحسین موقعها في التقس�م الدولي للعمل و ذلك 

-المطال-ة بتغییر ه��ل النظام التجار+ التقلید+ المبني على ت-ادل المواد األول�ة مقابل 

  المنتجات الصناع�ة.

ذ+ ساد ف�ه االعتقاد أن البیئة االقتصاد�ة الدول�ة أص-حت موات�ة للدول ففي الوقت ال  

النام�ة و الدول المتقدمة على السواء لطي عهد األزمات  و الفوضى التجار<ة، و بناء نظام 

تجار+ تتكافأ ف�ه شروM الت-ادل الدولي، ظهرت تطورات وتغیرات جدیدة على النظام 

.و ما 1971دیدة لهذا النظام ابتداء من أزمة الدوالر سنة االقتصاد+ الدولي تعلن مرحلة ج
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رافقها من انه�ار في نظام النقد الدولي واضطرا-ات في النظام التجار+ �انت تتجه ع�س 

ذلك. فهذه األزمة للنظام االقتصاد+ الدولي من ناح�ة، و تزاید و إدراك ووعي الدول النام�ة 

ة ثان�ة، �ان وراء المطال-ة بإقامة نظام اقتصاد+  بتعدیل نظام العالقات الدول�ة من ناح�

  دولي  جدید.

-الجزائر، و  1973و ه�ذا جاءت هذه المطال-ة أوال من مجموعة دول عدم االنح�از سنة   

التي دعت في نتائج مؤتمرها بإقامة نظام اقتصاد+ دولي جدید �سوده التعاون محل اله�منة 

. و لقد ساندت الجمع�ة العامة لألمم المتحدة هذا المطلب بین الدول النام�ة و الدول المتقدمة

-شأن اإلعالن عن ق�ام نظام اقتصاد+ دولي جدید  1974الصادر سنة  3201-قرارها رقم 

  أكثر عدالة و مساواة بین أطرافه.

و  لعل من المالحT أنه إذا �ان عقد الس-عینات شهد بدا�ة قو�ة نحو تكو<ن نظام   

مة التضخم ألر�ود+ التي أصابت  النظام االقتصاد+ الرأسمالي خالل اقتصاد+ جدید، فأز 

النصف الثاني من الس-عینات واستمرت إلى النصف الثاني من الثمانینات وما نتج عنها من 

احتكارات دول�ة جدیدة في اإلنتاج والتسو<C ،أدت إلى إدخال قواعد جدیدة على النظام 

  ام�ة في التنم�ة إلى وهم.التجار+ الدولي حولت طموح الدول الن

و   فهذه التغیرات والتطورات التي عرفتها هذه المرحلة  تمیزت -الشمول�ة في اإلنتاج 

والحمائ�ة واإلقل�م�ة التجار<ة وطرحت الخطر الجاثم داخل النظام التجار+ السائد، وتسببت 

وارتفاع القیود  الدول�ة -سبب انتهاك قواعد الجات ةفي المشاكل التي أص-حت تالحC التجار 

  الحمائ�ة من الدول الصناع�ة.

هذه المشاكل �انت وراء النقص الكبیر في إیرادات الدول النام�ة من التجارة الدول�ة وارتفاع   

مدیونیتها الخارج�ة إلى درجة زعزعة أر�ان النظام االقتصاد+ الدولي عموما والنظام التجار+ 

  على الخصوص.

ت و التحوالت التي تبلورت مند بدا�ة التسعینات عن وجه و لعل التأمل في التغیرا  

الخصوص تشیر �لها إلى أن هناك مجموعة من العوامل و القو' الدافعة تعمل على تش�یل 

و تكو<ن نظام اقتصاد+ عالمي جدید یختلف في خصائصه و سماته و في ترتی-اته 

  لألوضاع االقتصاد�ة عن تلك التي �انت سائدة من قبل.
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تمیزت هذه المرحلة بتنامي و تعاظم دور الشر�ات المتعددة الجنس�ات والتكتالت  لقد   

االقتصاد�ة العابرة لألقال�م و القطب�ة الواحدة و س�ادة آل�ة السوق  و م�الد نظام تجار+ 

عالمي جدید تقوده منظمة التجارة العالم�ة. �ل هذه العوامل   و ما صاحبها من تطور 

ساهمت في بروز ظاهرة العولمة التي أص-حت السمة األساس�ة  تكنولوجي و معلوماتي

  للنظام االقتصاد+ العالمي الجدید.

و�أتي إنشاء منظمة التجارة العالم�ة في ضوء استكمال العولمة االقتصاد�ة آلل�اتها الرئ�س�ة  

م الثالثة إلى جانب صندوق النقد الدولي و البنك الدولي، و �عتبر النظام التجار+ من أه

دعائم النظام االقتصاد+، -حیث لعبت التجارة على مر العصور دورا �بیرا في مجال التنم�ة 

االقتصاد�ة. ف-عد الحرب العالم�ة الثان�ة، تم إنشاء الجات لتقود العالم إلى االنتعاش 

االقتصاد+ و الرخاء و لتكون مع صندوق النقد الدولي و البنك الدولي الدعائم األساس�ة 

  العالمي. لالقتصاد

أن تحر<ر التجارة هو االتجاه الصح�ح لحقیC التنم�ة االقتصاد�ة ومنع -آنذاك –و قد رؤ' 

تكرار الكساد االقتصاد+ و تحقیC معدالت نمو عال�ة لما لتحر<ر التجارة من تأثیر م-اشر 

  على اإلنتاج واالستهالك و العمالة و االستثمار.

غوا+ سوف �سهم -فاعل�ة في تنش�\ االقتصاد و الیوم �عتقد أن نجاح جولة األورو    

العالمي -عد سنوات من الر�ود و انخفاض معدالت النمو في الدول الصناع�ة  الكبر'. 

وهناك دراسات تتوقع إسهام تطبیC نتائج جولة األوروغوا+ في ز<ادة النتائج العالمي -ما 

لعالمي سینع�س إیجاب�ا على مل�ار دوالر سنو�ا، و هذا االنتعاش في االقتصاد ا �300عادل 

  الدول النام�ة.

، أص-حت منظمة التجارة العالم�ة هي المسئولة عن اإلشراف 1995و اعت-ارا من أول عام   

على النظام التجار+ العالمي. و ال ر<ب أن تحر<ر التجارة واالستثمار في جم�ع المجاالت 

روز اتجاهات  التي شملتها جولة األوروغوا+ عززت تنامي ظاهرة العولمة االقتصاد�ة ̂و

جدیدة للتجارة الدول�ة و االستثمار األجنبي الم-اشر -فضل س�طرة، الشر�ات المتعددة 

  الجنس�ات، و التكتالت االقتصاد�ة و المنظمات العالم�ة على إدارة االقتصاد العالمي.
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للجدل بین  إن تأثیر  النظام التجار+ العالمي الجدید على الدول �ان و ال یزال مثار   

ال-احثین و االقتصادیین فمنهم من یر' أن هذا النظام سوف تستفید منه الدول النام�ة 

سوف تؤد+ إلى تحقیC مصالح  1994والمتقدمة على حد سواء، و منهم من یر+ أن الجات 

الدول المتقدمة على حساب الدول النام�ة، حیث أن التغیرات في مجال التجارة وفي 

م�ة و تأثیراتها على االستثمارات األجنب�ة الم-اشرة سوف تكون لها انع�اساتها اتجاهاتها العال

  الم-اشرة على التجارة الخارج�ة للدول النام�ة.
 
  

  

  مربرات اختيار املوضوعاألسباب و :املطلب الثالث

ر . و احلقيقة أن اختيا1األسباب املوضوعية اليت أدت uلباحث إىل تناول هذا البحث من دونه     

موضوع البحث ليس uألمر اهلني و لكن جيب على الباحث أن يكون قادرا و مسئوال عن اختيار 

. بعد شعور الباحث بوجود موضوع جدير uالهتمام نقطة االنطالق و ليست عملية 2موضوع البحث

اختيار موضوعات البحث مسألة سهلة و كلما كان الباحث على دراية مبجال ختصصه كلما كان اقدر 

لى اختيار موضوعات البحث.الن سعة االطالع جتعل الباحث يقف على الثغرات و نقاط الظل يف ع

  جمال ختصصه.إن أحسن اختيار موضوع حبثه هو نقطة االنطالق يف ضمان عمل علمي tجح.

  :3الختيار موضوع البحث البد من مراعاة جمموعة من القواعد 

مبعىن هل يتوفر على املؤهالت العلمية و مدى قوة الباحث على اجناز البحث املختار؛  �

  األدوات(لغة حبث؛تكوين ؛قدرة مالية) الكفيلة uجناز البحث.

  مدى اقرتاب املوضوع من اهتمامات الباحث. �

قابلية املوضع للبحث من حيث توفر املراجع؛ومدى انسجامه مع املدة الزمنية املخصصة  �

زها يف مدة ال تتجاوز عامني مبا يف ذلك جيب اجنا- يف اجلزائر-للبحث؛ فمذكرات املاجستري

املدة املخصصة للتكوين والدراسة. قد تكون قابلية املوضوع للبحث سياسية الن بعض 

املوضوعات حساسة سياسيا. ومن هنا على الباحث التأكد لدى اهليئات الرمسية املختصة �°ا 

                                                 
  15.مرجع سابق صخبيت إبراهيم 1
  63ص  1987بريوت.  . دار الكتاب اللبناين. الطبعة الرابعةمنهج البحوث العلمية للطالب اجلامعيني.ثر[ عبد الفتاح ملحس 2
  181ص  2007.دار األحباث اجلزائر عام أسس احلث العلمي يف العلوم االقتصادية و اإلدارية. عبد ا�يد قدي 3
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ة ليس من السهل اجنازه مستعدة للتعاون مع الباحث. فموضوع حول نفقات التجهيز العسكري

ملا له من صلة uألمن القومي للبلد وإسراره العسكرية .كما قد تكون هذه القابلية نظرية مبعىن 

أنه البد من توفر إطار نظري للبحث. إذ البحث ال يتم يف فراغ حبيث البد أن تكون هناك 

هيم املستخدمة يف شبكة للتحليل. و ميكن أن تكون هذه القابلية منهجية .مبعىن هل املفا

البحث قابلة للقياس. فكلما كانت املفاهيم صعبة أو مستحيلة القياس كلما تعقد اجناز 

البحث. و تكون قابلية املوضوع للبحث مالية أي ما مدى توفر التغطية املالية للقيام uلبحث. 

  و تغطية نفقات. التنقالت. املقابالت. التصوير. إجراء التجارب.

اليت ينتمي إليها الباحث .فال ميكن اجناز حبث يتعلق uالقتصاد يف كليات اآلداب  مراعاة اهليئة �

  أو العكس. فلكل هيئة حبثية ختصص و جمال اهتمام معني.

  مدى توافق البحث مع احتياج اجتماعي قائم. �

  مدى توقع الوصول إىل نتائج حمددة.  �

متحيصا يكون من الصعب  املوضوعات اليت يشتد حوهلا اخلالف.و uلتاي تتطلب فحصا و �

  .1إن يكون فيه الباحث موضوعيا

املوضوعات املعتمدة اليت حتتاج إيل تقنيات عالية .(برامج معلوماتية متقدمة. مناذج معلوماتية  �

  معقدة) ال يكون الباحث متحكما فيها بشكل جيد.

النظام املوضوعات غري احملددة و اليت جتعل الباحث غري قادر على السيطرة عليها مثل  �

  االقتصادي العاملي اجلديد. التكنولوجيات اجلديدة يف العامل. أزمة الطاقة ...

  املوضوعات غري مسبوقة uلبحث.  �

املوضوعات اليت تكثر معاجلتها. ألنه يف هذه احلالة يصعب على الباحث الوصول إىل نتائج  �

  جديدة.

  املوضوعات البعيدة عن اختصاص الباحث. �

و متعددة اإلشكاليات أل°ا صعبة املعاجلة. مثل املؤسسات الصغرية و املوضوعات الثنائية أ �

 املتوسطة يف اجلزائر و املغرب.

 .2ضرورة اختيار املوضوع الذي تتوفر فيه املراجع و املصادر �

                                                 
  182مرجع سابق.ص عبد ا�يد قدي 1
  43. مرجع سابق صالعجيلي عصمان سركز و آخرون 2
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ه لطالب حشماوي حممد حتت عنوان: االجتاهات اجلديدة للتجارة ا:نبقي يف نفس األطروحة الدكتور مثال

 لعوملة االقتصادية.الدولية يف ظل ا

�ان وراء اخت�ارنا معالجة هذا الموضوع المتشعب محاولین اإلجا.ة عن التساؤالت و  

و معرفة ما مد' توافC قواعد النظام التجار+  الخلف�ات التي تطرح نفسها في هذا الشأن

زا�ا الجدید، الذ+ وجد و یجد تبر<راته الف�ر<ة في نظر<ة اللبرال�ة الجدیدة وفي نظر<ة الم

التنافس�ة للتجارة الدول�ة، مع الواقع االقتصاد+ العالمي عموما.و الواقع االقتصاد+ للدول 

النام�ة خصوصا في ظل البیئة االقتصاد�ة السائدة حال�ا و في ظل االعتماد المت-ادل و 

  الالمتكافئ الذ+ �ط-ع النظام التجار+ الجدید.
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  النموذج املعروض
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لجمهور;ة الجزائر;ة الد�مقراط�ة الشعب�ةا  

 جامعة الجزائر

 �ل�ة العلوم االقتصاد�ة و علوم التسییر

 أطروحة لنیل د�توراه دولة في العلوم االقتصاد�ة
 

 

 

        

 

 تحت إشراف:            من إعداد ال.احث:

أ.د. عبد المجید قد!.           حشماو! محمد        

شةلجنة المناق         

 االتجاهات الجدیدة للتجارة الدول�ة

في ظل العولمة االقتصاد�ة   
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  مقدمة

ل�ة من الم�ادین األكثر إثارة للدراسة والتحلیل �عتبر میدان العالقات االقتصاد�ة الدو       

االقتصاد+ في األلف�ة الثالثة نتیجة التطورات و التغیرات المستمرة والمتالحقة التي �عرفها 

  النظام االقتصاد+ العالمي من عشر<ة ألخر'.

اقتصاد�ة لتقوم التجارة الدول�ة بدورها التار<خي �محرك للنمو و التنم�ة ال بد من توافر بیئة   

  عالم�ة مناس-ة، و نظام تجار+ عالمي مساند لعمل�ة التنم�ة وتحسین شروM الت-ادل الدولي.

و المتت-ع لتطورات االقتصاد الدولي �الحT أن هذه الشروM قد توافرت بدرجة معینة في   

ام الذ+ الفترة الممتدة ما بین نها�ة الحرب العالم�ة الثان�ة و بدا�ة الس-عینات -فضل الدور اله

لعبته المنظمات الدول�ة النقد�ة و التجار<ة و المال�ة المنبثقة عن مؤتمر بروتن وودز 

B.Woods  من جهة. و عزم الوال�ات المتحدة األمر<��ة (مخط\ مارشال) 1994لسنة ،

  على إعادة بناء أورو-ا الرأسمال�ة من جهة ثان�ة.

له تأثیرات إیجاب�ة على التجارة الدول�ة  فاالزدهار االقتصاد+ الذ+ میز هذه المرحلة �ان  

عموما و تجارة المواد األول�ة للدول النام�ة نتیجة ارتفاع الطلب الدولي علیها. األمر الذ+ 

خلC نوعا من الطموح للدول النام�ة في تحسین موقعها في التقس�م الدولي للعمل و ذلك 
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ني على ت-ادل المواد األول�ة مقابل -المطال-ة بتغییر ه��ل النظام التجار+ التقلید+ المب

  المنتجات الصناع�ة.

ففي الوقت الذ+ ساد ف�ه االعتقاد أن البیئة االقتصاد�ة الدول�ة أص-حت موات�ة للدول   

النام�ة و الدول المتقدمة على السواء لطي عهد األزمات  و الفوضى التجار<ة، و بناء نظام 

ظهرت تطورات وتغیرات جدیدة على النظام  تجار+ تتكافأ ف�ه شروM الت-ادل الدولي،

.و ما 1971االقتصاد+ الدولي تعلن مرحلة جدیدة لهذا النظام ابتداء من أزمة الدوالر سنة 

رافقها من انه�ار في نظام النقد الدولي واضطرا-ات في النظام التجار+ �انت تتجه ع�س 

اید و إدراك ووعي الدول النام�ة ذلك. فهذه األزمة للنظام االقتصاد+ الدولي من ناح�ة، و تز 

بتعدیل نظام العالقات الدول�ة من ناح�ة ثان�ة، �ان وراء المطال-ة بإقامة نظام اقتصاد+  

  دولي  جدید.

-الجزائر، و  1973و ه�ذا جاءت هذه المطال-ة أوال من مجموعة دول عدم االنح�از سنة   

ي جدید �سوده التعاون محل اله�منة التي دعت في نتائج مؤتمرها بإقامة نظام اقتصاد+ دول

بین الدول النام�ة و الدول المتقدمة. و لقد ساندت الجمع�ة العامة لألمم المتحدة هذا المطلب 

-شأن اإلعالن عن ق�ام نظام اقتصاد+ دولي جدید  1974الصادر سنة  3201-قرارها رقم 

  أكثر عدالة و مساواة بین أطرافه.

ا �ان عقد الس-عینات شهد بدا�ة قو�ة نحو تكو<ن نظام و  لعل من المالحT أنه إذ  

اقتصاد+ جدید، فأزمة التضخم ألر�ود+ التي أصابت  النظام االقتصاد+ الرأسمالي خالل 

النصف الثاني من الس-عینات واستمرت إلى النصف الثاني من الثمانینات وما نتج عنها من 

إلى إدخال قواعد جدیدة على النظام احتكارات دول�ة جدیدة في اإلنتاج والتسو<C ،أدت 

  التجار+ الدولي حولت طموح الدول النام�ة في التنم�ة إلى وهم.

و   فهذه التغیرات والتطورات التي عرفتها هذه المرحلة  تمیزت -الشمول�ة في اإلنتاج 

والحمائ�ة واإلقل�م�ة التجار<ة وطرحت الخطر الجاثم داخل النظام التجار+ السائد، وتسببت 

الدول�ة -سبب انتهاك قواعد الجات وارتفاع القیود  ةفي المشاكل التي أص-حت تالحC التجار 

  الحمائ�ة من الدول الصناع�ة.
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هذه المشاكل �انت وراء النقص الكبیر في إیرادات الدول النام�ة من التجارة الدول�ة وارتفاع   

الدولي عموما والنظام التجار+  مدیونیتها الخارج�ة إلى درجة زعزعة أر�ان النظام االقتصاد+

  على الخصوص.

و لعل التأمل في التغیرات و التحوالت التي تبلورت مند بدا�ة التسعینات عن وجه   

الخصوص تشیر �لها إلى أن هناك مجموعة من العوامل و القو' الدافعة تعمل على تش�یل 

ي ترتی-اته و تكو<ن نظام اقتصاد+ عالمي جدید یختلف في خصائصه و سماته و ف

  لألوضاع االقتصاد�ة عن تلك التي �انت سائدة من قبل.

لقد تمیزت هذه المرحلة بتنامي و تعاظم دور الشر�ات المتعددة الجنس�ات والتكتالت    

االقتصاد�ة العابرة لألقال�م و القطب�ة الواحدة و س�ادة آل�ة السوق  و م�الد نظام تجار+ 

العالم�ة. �ل هذه العوامل   و ما صاحبها من تطور  عالمي جدید تقوده منظمة التجارة

تكنولوجي و معلوماتي ساهمت في بروز ظاهرة العولمة التي أص-حت السمة األساس�ة 

  للنظام االقتصاد+ العالمي الجدید.

و�أتي إنشاء منظمة التجارة العالم�ة في ضوء استكمال العولمة االقتصاد�ة آلل�اتها الرئ�س�ة  

انب صندوق النقد الدولي و البنك الدولي، و �عتبر النظام التجار+ من أهم الثالثة إلى ج

دعائم النظام االقتصاد+، -حیث لعبت التجارة على مر العصور دورا �بیرا في مجال التنم�ة 

االقتصاد�ة. ف-عد الحرب العالم�ة الثان�ة، تم إنشاء الجات لتقود العالم إلى االنتعاش 

تكون مع صندوق النقد الدولي و البنك الدولي الدعائم األساس�ة االقتصاد+ و الرخاء و ل

  لالقتصاد العالمي.

أن تحر<ر التجارة هو االتجاه الصح�ح لحقیC التنم�ة االقتصاد�ة ومنع -آنذاك –و قد رؤ' 

تكرار الكساد االقتصاد+ و تحقیC معدالت نمو عال�ة لما لتحر<ر التجارة من تأثیر م-اشر 

  ستهالك و العمالة و االستثمار.على اإلنتاج واال

و الیوم �عتقد أن نجاح جولة األوروغوا+ سوف �سهم -فاعل�ة في تنش�\ االقتصاد    

العالمي -عد سنوات من الر�ود و انخفاض معدالت النمو في الدول الصناع�ة  الكبر'. 

عالمي -ما وهناك دراسات تتوقع إسهام تطبیC نتائج جولة األوروغوا+ في ز<ادة النتائج ال
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مل�ار دوالر سنو�ا، و هذا االنتعاش في االقتصاد العالمي سینع�س إیجاب�ا على  �300عادل 

  الدول النام�ة.

، أص-حت منظمة التجارة العالم�ة هي المسئولة عن اإلشراف 1995و اعت-ارا من أول عام   

جم�ع المجاالت  على النظام التجار+ العالمي. و ال ر<ب أن تحر<ر التجارة واالستثمار في

روز اتجاهات  التي شملتها جولة األوروغوا+ عززت تنامي ظاهرة العولمة االقتصاد�ة ̂و

جدیدة للتجارة الدول�ة و االستثمار األجنبي الم-اشر -فضل س�طرة، الشر�ات المتعددة 

  الجنس�ات، و التكتالت االقتصاد�ة و المنظمات العالم�ة على إدارة االقتصاد العالمي.

ن تأثیر  النظام التجار+ العالمي الجدید على الدول �ان و ال یزال مثار للجدل بین إ   

ال-احثین و االقتصادیین فمنهم من یر' أن هذا النظام سوف تستفید منه الدول النام�ة 

سوف تؤد+ إلى تحقیC مصالح  1994والمتقدمة على حد سواء، و منهم من یر+ أن الجات 

الدول النام�ة، حیث أن التغیرات في مجال التجارة وفي  الدول المتقدمة على حساب

اتجاهاتها العالم�ة و تأثیراتها على االستثمارات األجنب�ة الم-اشرة سوف تكون لها انع�اساتها 

  الم-اشرة على التجارة الخارج�ة للدول النام�ة.

الت و �ان وراء اخت�ارنا معالجة هذا الموضوع المتشعب محاولین اإلجا.ة عن التساؤ 

و معرفة ما مد' توافC قواعد النظام التجار+  الخلف�ات التي تطرح نفسها في هذا الشأن

الجدید، الذ+ وجد و یجد تبر<راته الف�ر<ة في نظر<ة اللبرال�ة الجدیدة وفي نظر<ة المزا�ا 

 التنافس�ة للتجارة الدول�ة، مع الواقع االقتصاد+ العالمي عموما.و الواقع االقتصاد+ للدول

النام�ة خصوصا في ظل البیئة االقتصاد�ة السائدة حال�ا و في ظل االعتماد المت-ادل و 

  الالمتكافئ الذ+ �ط-ع النظام التجار+ الجدید.

و ال-حث في تطور مراحل تكو<ن النظام االقتصاد+ ه الهدف الرئ�سي لهذه الدراسةو   

�ة و تقصى آثاره على طب�عة العالمي الجدید و في مضمون النظام الجدید للتجارة العالم

واتجاهات التجارة الدول�ة و انع�اساتها على االقتصاد العالمي واقتصاد�ات الدول النام�ة 

  -الخصوص، و مد' توافقها مع مطالب التنم�ة لهذه األخیرة.

تلك هي الخلف�ات التي �انت وراء الخوض في هذا الموضوع لإلجا.ة على اإلش�ال�ة    

  التال�ة:
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أهم التطورات التي عرفتها التجارة الدول�ة عبر مراحل تطور النظام ما هي  -

  االقتصاد+ من الدولة إلى العولمة؟

و ما هي االتجاهات الجدیدة للتجارة في ظل النظام التجار+ العالمي الجدید وما رافقه  -

 من تقس�م عالمي جدید للعمل؟

لدول النام�ة في تحسین و هل س�عمل هذا النظام التجار+ الجدید على تسهیل مهمة ا -

موقعها في التجارة الدول�ة، أم أنه س�ضع أمامها عق-ات جدیدة عالوة على تلك التي 

 واجهتها في ظل النظام السابC؟

  و لمعالجة هذا الموضوع اعتمدنا الفرض�ات التال�ة:  

قو' یتسم النظام االقتصاد+ العالمي -الدینام���ة و ینطو+ على مجموعة من العوامل وال -

  الدافعة تجعله یتجدد و یتغیر في �ل مرحلة من مراحل تطوره.

آثار النظام الجدید للتجارة العالم�ة لم تكن مقصورة على الدول النام�ة بل أنها سوف  -

  تطول جم�ع بلدان العالم سل-ا أم إیجا-ا و بدرجات متفاوتة.

نظام الجدید للتجارة العالم�ة لكنها تستفید الدول النام�ة من المزا�ا المتعددة التي �حتو<ها ال -

  ال تستط�ع رفع التحد�ات المطروحة في الفترة المحددة في اتفاقات جولة األوروغوا+.

�ساهم تنامي و تعاظم دور الشر�ات المتعددة الجنس�ات و التكتالت االقتصاد�ة العمالقة  -

  في رسم االتجاهات الجدیدة للتجارة و االستثمارات العالم�ة.

تمیز االتجاهات الجدیدة للتجارة و االستثمارات العالم�ة -القطب�ة و التمر�ز في المناطC ت -

  الجغراف�ة العالم�ة الكبر'.

و لإلجا.ة عن التساؤالت المطروحة و الفرض�ات المعتمدة في هذه الدراسة ات.عنا المنهج  

لنظام االقتصاد+ تطور النظام التجار+ في ظل التطورات التي عرفها ا التار;خي لدراسة

الدولي منذ نها�ة الحرب العالم�ة الثان�ة، و المنهج التحلیلي، لدراسة وتحلیل نتائج جولة 

األوروغوا+  و نتائج مختلف المؤتمرات الوزار<ة و تأثیراتها على اتجاهات و مستقبل التجارة 

  الدول�ة.
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  وتنقسم هذه الدراسة إلى ستة فصول:  

تطور مراحل النظام االقتصاد+ مند نها�ة الحرب العالم�ة الثان�ة نتناول في الفصل األول    

  مع التر�یز على العوامل الدافعة لتغییره في �ل مرحلة و تأثیراتها على التجارة الدول�ة.

و نقوم في الفصل الثاني بتحلیل انتقال النظام االقتصاد+ من مرحلة الدول�ة إلى مرحلة   

  مات هذه المرحلة و تأثیراتها على توجهات التجارة العالم�ة.العولمة مبرز<ن أهم مالمح و س

و استعرضنا في الفصل الثالث ظاهرة العولمة االقتصاد�ة و أهم اآلل�ات واألدوات التي    

  اعتمدتها إلدارة االقتصاد العالمي.

و یتضمن الفصل الرا-ع ال-حث في مضمون النظام التجار+ الجدید و تطوره من الجات    

مر�ز<ن على تحلیل نتائج جولة األوروغوا+ و  1994إلى منظمة التجارة العالم�ة  1947

انع�اساتها على اتجاهات التجارة العالم�ة.   و في الفصل الخامس نقوم -استعراض و تحلیل 

أعمال و نتائج المؤتمرات الوزار<ة لمنظمة التجارة العالم�ة و نختم -فصل سادس یتناول 

للتجارة واالستثمارات العالم�ة في ظل النظام التجار+ الجدید و انع�اساتها االتجاهات الجدیدة 

  على الدول النام�ة.
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  هج البحث العلمي للوصول إىل احلقائق العلميةأمهية معرفة منا
  مقدمة:

يعترب البحث العلمي احملرك األساسي لتقدم الشعوب يف خمتلف جمالت احلياة املتنوعة، االقتصادية، الثقافية، 
ا  االجتماعية و السياسية، إذ تفطنت الدول املتقدمة هلذه األمهية فبدأت على تشجيع البحث العلمي وتطويره، فإذ

للحكم على مدى تقدم هذا البلد أو ختلفه من خالل  ةكان البحث العلمي يعترب من املعايري األساسية و الرئيسي
  اعتباره احملرك األساسي آللة التنمية فإن املنهجية تعترب العمود الفقري للبحث العلمي ذاته.

تطبيق القيام بدراسات وإعداد البحوث و  ات اجلوهرية يفيعد موضوع املناهج أو املنهجية العلمية من املوضوع   
بياtت دقيقة ساس السليم للحصول على معلومات و ننظر للمنهج العلمي على أنه األت عدة، و نتائجها يف جمال

ألمهية املنهج العلمي فقد ظهر علم مستقل يتناول والتوصل إىل نتائج موثوق فيها ووضع توصيات قابلة للتطبيق و 
الدراسات سواء بصفة من جمالت البحوث و نهجية اليت جيب أن يلتزم Hا الباحث يف أي جمال دراسة املناهج أو امل

عالج امية للوصول إىل حقيقة الظواهر و إجراءاته النظموم من حيث مبادئ البحث العلمي وأساليبه و الع
  املشكالت أو بصفة خاصة من حيث تطبيق املنهج العلمي يف جمال معني يف حبث لذاته.

إشكالية التعدد املنهجي هي من أهم العقبات اليت تعرتض الباحث فيقع يف مشكلة "أي املناهج يتبع" إن    
لدراسة موضوعية، و هذا ما يفقده الروح العلمية املوضوعية اليت من واجبه التحلي به، إذ فتح التعدد املنهجي عن 

 تفرع و تشعب العلوم يف خمتلف ا�الت.        

  املطروحة و هي: اإلشكالية الرئيسيةلسابقة تتضح من التوطئة ا   
 ما هي أهم مناهج البحث العلمي و يف أي مدى يطبق كل منهج؟ �

  التالية: األسئلة الفرعيةو تندرج حتت هذه اإلشكالية    
 ما املقصود uملنهج العلمي؟ و ما هي أمهيته؟ �

 ما هي أسباب التعدد املنهجي؟ �

 لبحث العلمي؟ ما هي السمات األساسية ملناهج ا �

 ما هي أهم مناهج البحث العلمي؟ �

 ما هي خصائص كل منهج  �

 ما هي مزاl و مآخذ كل منهج؟ �

  هي كالتايل: الفرضياتو لإلجابة على هذه التساؤالت ُوضعت جمموعة من    
 علمي هي الطريق اليت يسلكها الباحث إلعداد البحوث.لاملنهج ا �
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 يف موضوع حبث معني. التعدد املنهجي هو استخدام أثر يف منهج �

يسـتخدم يف البحـوث التطبيقيـة، منـاهج االسـتقراء يف البحوث النظرية مناهج الوصـف والتحليـل و يستخدم  �

 واالستنباط.

  لكل منهج من مناهج البحث العلمي عيوب يعاجلها منتهج آخر يواليه يف الظهور.  �

 اختيـــار هـــذا املوضـــوع هـــو اللغـــط واخللـــط مـــن أهـــم الـــدوافع الـــيت أدت بنـــا إىل: دوافـــع اختيـــار موضـــوع اإلشـــكالية
احلاصــل بــني الطلبــة يف اختيــار املــنهج املناســب للقيــام uلبحــوث والدراســات ورغبــة منــا يف إمجــال هــذه املنــاهج ســواء 

تعريفهـــا وجمـــاالت تطبيقـــات خصائصـــها وuلتـــايل اســـتخراج أوجـــه االخـــتالف بينهـــا و كبـــت حقبـــة التعـــدد املنهجـــي 
  لعلمية.واخللط بني املناهج ا

  :يتكمن أمهية هذا البحث فيما يل أمهية املوضوع:
 إبراز أهم مناهج البحث العلمي املستخدمة يف شىت العلوم. �

 إبراز مفهوم و خصائص كل منهج. �

 توضيح خطوات تطبيق كل منهج. �

 أهم املزاl و املآخذ اليت نسبت إىل كل منهج. جاستخرا  �

 جمال تطبيق كل منهج.ة و االختالف بني املناهج العلمي استنتاج أوجه �

لى اإلشكالية الرئيسية وبُغية اختبار صحة الفرضيات املوضوعة، اعتمدt عإلجابة على احماولة منا منهج الدراسة: 
ومزاl عيوب وخصائص كل منهج  التوضيح ملختلف مناهج البحث العلمياملنهج الوصفي لغرض التحليل و 

  خطوات تطبقها فيه.  و 
اإلملام بكل جوانب املوضوع، مت تقسيم هذا البحث إىل أربعة مباحث، تطرقنا يف  قصد تقسيمات البحث:

عدد املنهجي يف املطلب الثاين، أمهيته يف املطلب األول مرورا �سباب التاألول إىل مفهوم املنهج العلمي و املبحث 
حث الثاين فقد خصصناه صوال إىل السمات املشرتكة بني مناهج البحث العلمي يف املطلب الثالث، أما املبو 

يف املبحث ستنباطي، االستقرائي، القانوين والوظيفي، و املتمثلة يف املنهج االاسة وحتليل أربعة مناهج علمية و لدر 
خري إىل  األنهج املقارن  املنهج املاركسي واملنهج التجرييب، وخصصنا املبحث الرابع و الثالث تطرقنا إىل كل من امل

  منهج الدراسة امليدانية.اسة احلالة و منهج در و كل من املنهج اإلحصائي 

  املبحث األول: ماهية منهج البحث العلمي.

"البحث"، فلفظ "املنهج" يف االصطالح تعين جمموعة ىل أمرين مها "املنهج" وتنبه عبارة "مناهج البحث" إ   
أجل التوصل إىل حقيقة مادة اإلجراءات الذهنية يتمثلها الباحث مقدما لعملية املعرفة اليت سيقبل عليها من 

البحث، أما لفظ "البحث" يف االصطالح يعين تلك اإلجراءات الذهنية حني توضع موضع العمل متجهة إىل 
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، ففي هذا التمييز إشارة إىل االختالف يف الطبيعة بني "اإلجراءات املنهجية" و إجراءات البحث 1املادة املستهدفة

  .2الذهن، بينما تدل الثانية على عامل احلسإذ أن األوىل تقع �سرها يف عامل 

و قبل دراسة أنواع املناهج و تصنيفا�ا كان البد من إعطاء مفهوما للمنهج العلمي و توضيح أمهيته، و ذكر    

بني هذه املناهج، و هذا منا سوف نتطرق له  ةاألسباب اليت أدت إىل التعدد املنهجي، إضافة إىل السمات املشرتك

  بحث.يف هذا امل

  املطلب األول: مفهوم املنهج العلمي و أمهيته.

يعد موضوع املناهج أو املنهجية العلمية من املوضوعات اجلوهرية يف القيام uلدراسات و إعداد البحوث و    

تطبيق نتائجها يف جماالت العلوم اإلنسانية و العلوم االجتماعية على حد سواء، حيث تعددت املفاهيم اليت تدور 

  هذا املصطلح و ذلك ألمهيته الكبرية يف إعداد البحوث العلمية.حول 

  وضعت من أجل إعطاء مفهوم شامل للمنهج العلمي من أمهها: فهناك عدة تعاريأوال: مفهوم املنهج العلمي: 

: عرفه ابن خلدون على أنه عبارة عن اصطالحا، أما 3أنه الطريق أو املسلكلغو[ يقصد uملنهج العلمي   �

من القواعد املصاغة اليت يعتمدها الباحث بغية الوصول إىل احلقيقة العلمية بشأن الظاهرة أو املشكلة  جمموعة

 .4موضوع الدراسة و التحليل

عرفه فالسفة "منطقة بورuل" �نه فن التنظيم الصحيح لسلسلة من األفكار العديدة من أجل اكتشاف  �

 .5هنة عليها لآلخرين عندما نكون عاملني Hااحلقيقة حينما نكون جاهلني هلا، أو من أجل الرب 

ينظر إىل املنهج العلمي على أنه األساس السليم للحصول على معلومات و بياtت دقيقة و التوصل إىل   �

 .6نتائج موثوق منها ووضع توصيات قابلة للتطبيق

اسطة طائفة من القواعد يعرفه عبد الرمحن بدوي �نه الطريق املؤدي إىل الكشف عن احلقيقة يف العلوم بو   �

 العامة �يمن على سري العقل و حتدد عملياته حىت يصل إىل نتيجة معلومة.

يعرفه جابر عصفور يف كتابه "مناهج البحث العلمي" �نه يهدف إىل الكشف عن احلقيقة حبيث أنه   �

علمية و متكننا من يساعدt على التحديد الدقيق و الصحيح ملختلف املشكالت اليت ميكن معاجلتها بطريقة 

 .7احلصول على البياtت و النتائج بشأ°ا

                                                 
   .3 احلديث/ ص: حممد طه بدوي/ منهج البحث العلمي/ بدون سنة/ املكتب العريب 1
  .4-3نفس املرجع السابق/ ص ص: 2
  .12/ ديوان املطبوعات اجلامعية/ ص: 2005عبد الناصر جنديل/ تقنيات و مناهج البحث يف العلوم السياسية و االجتماعية/  3
  .12/ مرجع سبق ذكره/ ص: عبد الناصر جنديل 4
  .13نفس املرجع السابق/ ص:  5
/ الدار اجلامعية/ ص: 2001،2002طفى حممود أبو بكر/ البحث العلمي، خطواته، مناهجه، املفاهيم اإلحصائية/ أمحد عبد هللا اللحلح، مص 6

42.  
  .14-13/ مرجع سبق ذكره/ ص: عبد الناصر جنديل 7
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بصفة عامة ميكن تعريف املنهج العلمي �نه الطريق الذي يسلكه الباحث للتعرف على الظاهرة أو    �

املشكلة موضع الدراسة، و الكشف عن احلقائق املرتبطة Hا، بغرض التوصل إىل إجاuت على األسئلة اليت تثريها 

أو الظاهرة من خالل استخدام جمموعة من األدوات جلمع البياtت و حتليلها و التوصل إىل النتائج اليت املشكلة 

  .1تساعد يف اإلجابة على تلك التساؤالت
: لقد ظهر علم مستقل يتناول دراسة املناهج أو املنهجية اليت جيب أن يلتزم Hا الباحث 8نيا: أمهية املنهج العلمي

االت البحوث و الدراسات سواء بصفة العموم من حيث مبادئ البحث العلمي و أساليبه و يف أي جمال من جم

إجراءاته النظامية للوصول إىل حقيقة الظواهر و عالج املشكالت أو بصفة خاصة من حيث املنهج العلمي يف 

  جمال معني أو يف حبث لذاته و تظهر أمهية مناهج البحث العلمي يف:

 األساس السليم للحصول على املعلومات و البياtت الدقيقة. املنهج العلمي يعترب  �

 .2املنهج العلمي هو أساس التوصل إىل نتائج موثوق منها و وضع توصيات قابلة للتطبيق  �

طبيعة البحث العلمي حتتم على الباحث اتباع منهج خاص يف التحليل و الدراسة فإذا أراد الباحث أن   �

ية يف فكر ابن خلدون فإنه حباجة الستخدام املنهج التارخيني و إذا كان البحث يقوم بدراسة اجلوانب االقتصاد

منصبا و مركزا على دراسة ظاهرة معينة تتعلق بسلوك األفراد و ردود أفعاهلم فهذا يتطلب ما يسمى بدراسة 

 .3احلالة

 املنهج العلمي يفتح آفاق أخرى أمام الباحث إلثراء حبثه.  �

  طريق أو املسلك الذي يتبعه الباحث لعالج املشكلة و معرفة حقيقة الظواهر.املنهج العلمي يبني ال  �

  املطلب الثاين: أسباب التعدد املنهجي.

اختلفت منهجية البحث و طرقه مع مرور الزمن، ففي العصور الوسطى استخدمت الطريقة االستنتاجية حتل    

لعام (الكل) إىل اخلاص (اجلزء) و من مث جاء نيوتن و الغموض الذي حييط uلعلوم الطبيعية، مبعىن االنتقال من ا

ديكارت حيث استخدموا األسلوب الرlضي العتقادهم أن أية مشكلة ميكن حلها uستخدام الطريقة التجريبية و 

بعدها توصلوا إىل حقيقة أن لكل موضوع معني منهجية خاصة ملعاجلته، و أصبح استعمال أكثر مهن منهج واحد 

  . 4حث العلميللقيام uلب

هذا يعين أن العلوم السياسية و العلوم االجتماعية ال تتميز �حادية املنهج و إمنا uلتكامل املنهجي الناتج عن    

  :5التعددية املنهجية و ميكن أن نرجع أسباب التعددية املنهجية إىل

                                                 
  .43/ الدار اجلامعية/ ص: 2007مصطفى حممود أبو بكر، امحد عبد هللا اللحلح/ منهج البحث العلمي/  1
  .42اللحلح، مصطفى حممود أبو بكر/ البحث العلمي، خطواته، مناهجه، املفاهيم اإلحصائية/ مرجع سبق ذكره/ ص: أمحد عبد هللا 2
  .121/ دار وائل للنشر و التوزيع/ ص: 2005أمحد حسني الرفاعي/ مناهج البحث العلمي/  3

  .121نفس املرجع السابق/ ص   4
  .127-124/ مرجع سبق ذكره/ ص ص: عبد الناصر جنديل  5
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هذا رجع إىل كون  اليت من الواجب على أي uحث النحلي Hا، و 1فقدان الروح العلمية املوضوعية �

الباحث جزء ال يتجزأ من موضوع الدراسة و التحليل و ليس مستقال عنها و لتجاوز هذه األزمة يقرتح علينا عامل 

 االجتماع الفرنسي "أميل دوركهامي" دراسة الظاهرة كشيء مادي ملموس و هو ما يسمى عنده uلشيئية.

مفكر معني و هذا يعين أن املنتهج الذي كان  أن كل منهج علمي تقريبا هو وليد عصر معني و نتاج �

 معموال به يف العصر اليوtين مل يكن معموال يف العصر الروماين و مل يكن معموال به يف القرون الوسطى.

تشعب فروع العلوم فمثال العلوم السياسية تعرف �°ا تلك العلوم اليت �تم بدراسة التاريخ السياسي و  �

و اجلغرافيا السياسية و علم السياسة و العالقات الدولية و القانون الدويل و uلتايل ميكن  الدبلوماسي و االقتصاد

دراسة أي فرع مبنهج خمتلف، و كلها تتميز عن بعضها البعض مبنهج أو منهجني و إن كانت ذات طبيعة 

 اجتماعية واحدة.

تقبل إال لغة رlضية و البعض و يف هذا الصدد يقول أرسطو يف كتابه "السياسة" (إن بعض العلوم ال  �

اآلخر ال يريد إال أمثلة، البعض يريد االستشهاد uلشعر، و البعض حيتم يف كل حبث برهاt حمكما بينما غريه يعترب 

هذه األحكام إسرافا ...و لكن جيب أن يبدي بتعريف مقتضيات كل نوع من العلوم، فال وجود للدقة الرlضية يف  

يف الكالم عن ا�ردات، و لذلك فإن املنتهج الرlضي ال يصلح للعلم الطبيعي ألن كل موضوع، و إمنا فقط 

 الطبيعة حتتوي على املادة. 

تعدد جوانب الظاهرة السياسية و االجتماعية مثال، فال يستطيع الباحث أن يعتمد على منهج واحد  �

على مزيج من جمموعة من املناهج يف لدراسة و حتليل خمتلف جوانب الظاهرة مما يتوجب على احمللل االعتماد 

إطار ما يعرف uلتكامل املنهجي فلدراسة ظاهرة االنتخاuت مثال على الباحث أن يعتمد على املنهج االستقرائي 

uلنسبة للمرتشحني للعملية االنتخابية و املنهج التارخيي ملعرفة نتائج العملية االنتخابية السابقة و نعتمد املنهج 

قارنة بني ماضي العملية االنتخابية و حاضرها للتنبؤ مبستقبلها و نعتمد على املنهج اإلحصائي من املقارن للم

خالال قياس اجتاهات الرأي العام و املشاركة السياسية للمواطنني و دراسة نتائج العملية االنتخابية و uلتايل نكون 

 أمام تكامل منهجي.         

     

  رتكة ملناهج البحث العلمي.املطلب الثالث:السمات املش

ص الرئيسية لكل منهج من مناهج البحث     uلرغم من األسباب السابقة للتعدد املنهجي إىل جانب اخلصائ

  العلمي، هناك جمموعة من السمات اليت تشرتك فيها كافة مناهج البحث العلمي أمهها مايلي:

 حتييدها عن ظاهرة البحث و تفسريها. االلتزام uحلياد و املوضوعية و عزل التحيزات الشخصية و �

 إتباع خطوات منهجية منضبطة وقواعد نظامية حمددة للتفكري والتحليل. �

                                                 
  و uلتايل االلتزام uلنهج العلمي و الروح العلمية. ةيقصد uملوضوعية غياب التحيز و إقصاء اخلربة الذاتي  1
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 الدراسة املتعلقة للظواهر و املشكالت و فهم الصحيح. �

 .1توخي احلقائق و حتديد أبعاد الظاهرة أو املشكلة و فق أسلوب علمي حمايد �

لبياtت و املعلومات ذات العالقة uلظاهرة أو مشكلة جمال استخدام أدوات دقيقة و مالئمة لتوفري ا �

 الدراسة.

االعتماد على مصادر أولية و أخرى «نوية جلمع البياtت و املعلومات املرتبطة uلظاهرة أو املشكلة  �

 موضوع الدراسة.

 التأكد من موضوعية البياtت و املعلومات و دقتها و التحقق من صحة مصادرها و مصداقيتها. �

  .    2االعتماد على مقاييس علمية دقيقة للتعرف على خصائص أبعاد الظاهرة أو املشكلة و اجتاها�ا �

  املبحث الثاين: مناهج البحث العلمي (االستنباطي، االستقرائي، القانوين و الوظيفي).

العديد من مناهج من خالل معرفة معىن املنهج بصفة عامة و املنهج العلمي بصفة خاصة نستطيع التمييز بني   

البحث العلمي و اليت كان السبب يف ظهورها تشعب فروع العلوم سواء الطبيعية أو السياسية أو االجتماعية و 

اإلنسانية، و سنقوم يف هذا املبحث بعرض أربعة أنواع ملناهج البحث العلمي هي: املنهج االستنباطي و املنهج 

وظيفي على أن نوضح خصائص كل منها و خطوات تطبيقها إضافة إىل االستقرائي و املنهج القانوين و املنهج ال

  املزاl و االنتقادات اليت تعرضت هلا.

  املطلب األول: املنهج االستنباطي.

إن أصحاب االجتاه العقلي يؤكدون أن معيار احلقيقة ال يعتمد على احلواس و إمنا هو من شأن العمل الذهين     

     .3ذهنية هي "االستنباط" تقيقة يتم بعملياو من مث فإن التوصل إىل احل

هو عبارة عن ذلك االستبدال التنازيل الذي ينتقل فيه الباحث من الدراسة الكلية لظاهرة  أوال: مفهوم االستنباط:

  .4معينة وصوال إىل جزئيا�ا

ستنباطي �نه جمموعة من خالل مفهوم االستنباط ميكن حتديد مفهوم املنهج اال8نيا: مفهوم املنهج االستنباطي:

، أو هو تلك الطريقة املنهجية االستداللية 5من اإلجراءات الذهنية اليت تبدأ من (العام) منهجية إىل (اخلاص)

بشأن الظاهرة حمل  ةجزء" من أجل الوصول إىل معرفة يقيني - التنازلية اليت تعتمد على قاعدة حتليل "كل

  .  6الدراسة

                                                 
  .76أمحد عبد هللا اللحلح، مصطفى حممود أبو بكر/ البحث العلمي، خطواته، مناهجه، املفاهيم اإلحصائية/ مرجع سبق ذكره/ ص:    1
  .76د عبد هللا اللحلح/ منهج البحث العلمي/ مرجع سبق ذكره/ ص: مصطفى حممود أبو بكر، امح   2
  .8حممد طه بدوي/ مرجع سبق ذكره/ ص:   3
  .133/ مرجع سبق ذكره/ ص: عبد الناصر جنديل  4
  .8حممد طه بدوي/ مرجع سبق ذكره/ ص:   5
  .134/ مرجع سبق ذكره/ ص: عبد الناصر جنديل  6
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  :1من بني اخلصائص اليت يتميز Hا املنهج االستنباطي مايلي باطي:8لثا: خصائص املنهج االستن

جزء حيث يتم دراسة كل ظاهرة انطالقا من كليا�ا وصوال إىل جزئيا�ا و -اعتماده على قاعدة حتليل كل �

 من عموميا�ا وصوال إىل خصوصيا�ا.

أن تكون و ليس كما هي كائنة املنهج االستنباطي منهج مثايل فلسفي إذ يقوم بدراسة الظاهرة كما جيب  �

  يف الواقع املعاش.

خلص األستاذ الفيلسوف "يوسف كرم" يف كتابه "¹ريخ الفلسفة اليوtنية"  رابعا: خطوات املنهج االستنباطي:

حيث يقول: "كان أفالطون يضع األصول و يستخرج نتائجه دون اللجوء إىل التجربة كأن بين آدم آحاد جمردة أو 

و كأن طبائع البشر تطيع الشارع كما يطيع الصلصال يد اخلزاف" توضح مقولة "يوسف كرم"  أشكال هندسية،

على بعض الظواهر السياسية، فهو ينطلق يف  ياخلطوات املنهجية اليت يتبعها أفالطون يف تطبيقه للمنهج االستنباط

مث حياول الربهنة عليها منهجه من مبادئ و أفكار مسبقة قائمة أساسا على مسلمات و معتقدات و فرضيات 

  .2دون االعتماد على التجربة بغية الوصول إىل احلقيقة العلمية بشأن الظاهرة املدروسة

أمن عملية املعرفة فيه تدور كلها يف العقل و أنه uلتدليل العقلي وحده  يو مجلة القول يف شأن املنهج االستنباط   

لكل ما حييط به. و ليس يف شك أن مثل هذا املنهج يؤدي إىل يستطيع الفيلسوف التوصل إىل احلقيقة الكاملة 

نظرات فلسفية حبتة تتشكل مبناي عن الواقع و مدعية يف نفس الوقت أ°ا تعرب عن حقائق خالدة «بتة "مطلقة" 

       .  3يتعني من وجهة نظر أصحاHا إخضاع الواقع هلا و من مث جتميده و رغم أن الواقع االجتماعي متغري بطبيعته

من بني االنتقادات اليت توجه على املنهج االستنباطي هي  خامسا: االنتقادات املوجهة للمنهج االستنباطي:

وجوب انطالق الدراسة مما هو جزئ و خاص للوصول من مث إىل هو كلي و عام و ليس العكس و uلتايل ال 

جتماعية أل°ا تقتضي اتباع قاعدة حتليل تبدأ يف ميكن االعتماد على املنهج االستنباطي يف األحباث السياسية و اال

 . 4إىل الكلي يدراسة الظواهر من اجلزئ

  املطلب الثاين: املنهج االستقرائي.

يرى أصحاب االجتاه املادي أن معيار املعرفة هو يف "احلس" أو يف اختبار املادة و هم لذلك "اختبار يون" و    

  . 5اء املادة يف شأن حقيقتهامنهجهم يف ذلك هو االستقراء أي استقر 

هو عبارة عن ذلك االستدالل التصاعدي الذي ينطلق فيه الباحث يف دراسته لظاهرة  أوال: مفهوم االستقراء:

  .1معينة من جزئيا�ا و صوال إىل كليا�ا و من خصوصيا�ا إىل عموميا�ا
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ن إعطاء مفهوم للمنهج االستقرائي و من خالل عرض مفهوم االستقراء ميك 8نيا: مفهوم املنهج االستقرائي:

، أو هو عبارة 2الذي هو عبارة عن جمموعة اإلجراءات الذهنية يف عملية املعرفة و اليت تبدأ من اخلاص إىل العام

كل) و اليت يقوم Hا الباحث - عن تلك الطريقة العملية االستداللية التصاعدية اليت تعتمد على قاعدة حتليل (جزء

  .   3إىل املعرفة اليقينية بشأن الظاهرة موضوع الدراسة و التحليلمن أجل الوصول 

من خالل ما سبق ميكن أن نستكشف اخلصائص اليت يتميز Hا هذا املنهج  8لثا: خصائص املنهج االستقرائي:

  :4عن املنهج االستنباطي فيما يلي

 يعترب املنهج االستقرائي منهج حتليلي ¹رخيي و ليس منهج ستاتيكي.  �

 كل.- رتكز املنهج االستقرائي على قاعدة حتليل جزءي �

يعتمد املنهج االستقرائي على عناصر احلس و املشاهدة و االستقراء كطرق علمية موثوقة لبلوغ املعرفة  �

 اليقينية بشأن الظاهرة حمل لدراسة و التحليل.

كما جيب أن تكون، أي أنه يقوم املنهج االستقرائي بدراسة الظاهرة كما هي موجودة يف الواقع املعاش و   �

  منهج يوفق بني املثايل و الواقعي.     

  :5يتبع املنهج االستقرائي يف تطبيقه على الظواهر لدراستها اخلطوات التالية رابعا: خطوات املنهج االستقرائي:

 حتديد الدراسة موضوع الدراسة و التحليل. �

 وضع احتماالت بشأ°ا. �

 ظاهرة مع ترتيبها و تنظيمها.التحقيق و مجع املعلومات حول ال �

 وضع أسس عامة مع مراعاة تطبيقها. �

 الكشف عن النتائج املوصل غليها مع إبراز أبعادها. �

و مجلة القول أن املنهج االستقرائي مبدلوله الضيق عملية املعرفة اليت جتعل القول يف شأن حقيقة املادة املستهدفة    

لبحث يف التغبري عن حقيقتها، و هذا ال يتأىن األمن ثناl اختبارها، إن للمادة ذا�ا إذ ليس مث أصدق من مادة ا

اختبار مادة البحث هو سبيل الباحث إىل استنطاقها عن حقيقتها و هذا هو مدلول االستقراء، أ°ا االختبارية 

الباحث  البحتة و اليت تتمثل يف جمرد طرح سؤال على الواقع يف شأن حقيقته، حىت إذا ما أجاب يتعني على
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الصمت، و من مث فإن دور الباحث يف هذا املنهج االختباري الصرف كثريا ما يقف عند جمرد املالحظة لوصف 

  .        1الواقع املستهدف uحلالة اليت هو عليها

  :2هناك عدة انتقادات وجهت على املنهج االستقرائي منهاخامسا: االنتقادات املوجهة للمنهج االستقرائي: 

 Íثري املنهج االستقرائي األرسطو طاليسي Íثري فلسفيا و منطقيا أكثر مما كان Íثريا علميا واقعيا. لقد كان �

  مل يوضح أرسطو يف منهجه االستقرائي نوعية التوازن بني الكيف و الكم.   �

  املطلب الثالث: املنهج القانوين.

االستنباطي و املنهج االستقرائي و املنهج املقارن، و يعترب املنهج القانوين من املناهج القدمية على جانب املنهج    

بعد املنهج القانوين من أكثر املناهج استعماال يف معاهد العلوم القانونية و السياسية يف خمتلف بقاع العامل حيث 

  .يشكل أداة حتليل ملنظري و حمللي و طلبة هذين التخصصني األكادمييني

بارة عن تلك الطريقة العلمية اليت تعمل على تقنني العالقات الدولية من هو عأوال: مفهوم املنهج القانوين: 

خالل دراسة و حتليل ظاهرة دولية معينة من الزاوية القانونية أي على مدى تطابق الفعل مع القاعدة القانونية و 

لربهنة عليها ذلك وفق خطوات حبث معينة بغية الكشف عن احلقيقة العلمية إذا كنا Hا جاهلني أو حماولة ا

  . 3لآلخرين عندما نكون Hا عارفني

  :4لقد خلص رعاة املنهج القانوين مميزاته يف النقاط التالية  8نيا: خصائص املنهج القانوين:

يعترب املنهج القانوين منهجا موضوعيا ألن الباحث عند تطبيقه للمنهج القانوين على ظاهرة دولية يستند  �

 عايري القانونية، مما يضع حدا مليوالته الفكرية.على الو«ئق و املصادر و امل

يركز املنهج القانوين على املعاهدات و االتفاقيات و العقود من حيث أطرافها و كيفية إعدادها و توقيعها  �

 و التصديق عليها و جتديدها و تفسريها.

نهج القانوين لتنظيم ا�تمع يعمل املنهج القانوين على منهجية العالقات الدولية يف إطار مقنن فقد جاء امل �

 الدويل وفق قواعد و مبادئ القانون الدويل.

يرجع الفضل العظيم للمنهج القانوين يف تغطيته للنقص املنهجي الكبري الذي كانت تعاين منه العالقات  �

ج أخرى يف إطار الدولية و املتمثل يف اجلانب القانوين، و تزداد فاعلية التحليل كلما اقرتن املنهج القانوين مبناه

  التكامل املنهجي يف دراسة الظواهر الدولية.      

لتطبيق املنهج القانوين على الظواهر الدولية يتعني على الباحث أو احمللل اتباع  8لثا: خطوات املنهج القانوين:

  :1خطوات البحث التالية
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 حتديد الظاهرة الدولية موضوع الدراسة و التحليل. �

 صيات القانونية و ما تشمله من نصوص قانونية و و«ئق رمسية.مجع املصادر و التو  �

 مناقشتها و حتليلها. �

  استخالص النتائج حول الظاهرة املدروسة يف شكل قوانني.   �

لقد واجه املنهج القانوين مجلة من االنتقادات سواء كمنهج أو   رابعا: االنتقادات املوجهة للمنهج القانوين:

  :2كموضوع نذكر منها مايلي

املنهج القانوين منهج تربيري و ليس تفسريي يهدف إىل احلفاظ على الوضع القائم ألن القانون هو من  �

 صنع األقوى.

املنهج القانوين ستاتيكي و صفي حبيث أنه ال يفسر لنا �ن سبب النزاعات أو الصراعات أو احلروب يف  �

 ا�تمع الدويل يرجع إىل ضعف القانون يف حد ذاته.

انوين عاجز على دراسة العالقة الدولية دراسة شاملة و دقيقة ألن العالقات الدولية تعتمد على املنهج الق �

 جوانب متعددة و متنوعة.

مل يتطرق املنهج القانوين إىل حتليل العوامل و املتغريات اخلارجية اليت تؤثر بشكل أو Ãخر يف السياسات  �

  ة هذا السلوك يف إطار املقاييس القانونية.اخلارجية للدول بل اكتفوا uحلكم على مدى قانوني

رغم العيوب و النقائص اليت يعاين منها املنتهج القانوين كمنهج أو كموضوع إال خامسا: مزا[ املنهج القانوين:  

  :3أن أمهيته كبرية يف منهجية و تقنني العالقات الدولية و ميكن إبراز هذه األمهية فيما يلي

 تطوير و تنويع مناهج البحث يف العلوم السياسية على وجه اخلصوص و العلوم يساهم املنهج القانوين يف �

االجتماعية على وجه العموم، إذ أنه uت من الضروري جدا االعتماد على اجلانب القانوين يف تفسري الظواهر 

 السياسية و االجتماعية.

 اه بعضها البعض. بواسطة املنهج القانوين نستطيع التمييز بني حقوق و واجبات الدول جت �

يستعمل املنهج القانوين من طرف رجال القانون و املنظمات اإلقليمية الدولية يف تسوية املنازعات و  �

 احلروب اليت تنشب بني الدول على املستويني الدويل و اإلقليمي.

طار املنهج يعترب ا�تمع الدويل غري املقنن جمتمع فوضوي، و uلتايل فإن تقنني العلوم السياسية يف إ �

.lالقانوين أصبح أمرا ضرور  

  املطلب الرابع: املنهج الوظيفي.
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، البد يف البداية حتديد املقصود مبصطلح "وظيفة" هإلعطاء مفهوم كامل للمنهج الوظيفي و استخراج خصائص   

  و الذي يعترب منهج املوضوع الوظيفي. 

دة يف ميادين علمية خمتلفة اليت ميكن اإلشارة إليها لقد عرف مفهوم الوظيفة معاين عديأوال: مفهوم الوظيفة: 

  :1فيما يلي

يف ميدان الرlضيات، تعين الوظيفة اإلشارة إىل املتغري يف عالقته مبتغري أو متغريات أخرى، أو ما اصطلح  �

 عليه بتسمية الدالة.

uلنشاط االجتماعي  أما يف ميدان علم االجتماع، فإ°ا تعين املهمة أو العمل أو ما اصطلح على تسميته �

 على حد تعبري ماركس فيرب.

و يف ميدان العلوم السياسية تعين الوظيفة تلك العملية اليت يتم بواسطتها أداء كل األجزاء ألدوارها يف  �

  عالقتها جتاه الظاهرة السياسية الكلية و املتمثلة عند مؤسسي املنهج الوظيفي يف ا�تمع كنسق سياسي.      

من خالل التعاريف السابقة ملصطلح الوظيفة يف خمتلف امليادين ميكن استخالص : ياملنهج الوظيف 8نيا: مفهوم

تعريفا للمنهج الوظيفي �نه تلك الطريقة التنظيمية اليت يتم بواسطتها تداخل و تفاعل الوظائف اليت تؤديها 

از°ا، فأي خلل على مستوى أي جزء األجزاء املكونة للظاهرة االجتماعية ككل بغية احلفاظ على متاسكها و تو 

  .  2من األجزاء يؤدي إىل اختالل توازن الظاهرة ككل

من خالل التعريف السابق ميكن أن نستكشف اخلصائص اليت يتميز Hا املنهج 8لثا: خصائص املنهج الوظيفي: 

  :3الوظيفي عن غريه من املناهج األخرى كما يلي

ظيمية على فكره الكل الذي يتكون من أجزاء يؤدي كل جزء منها املنهج الوظيفي يستند يف مهمته التن �

 دوره و يعتمد يف هذا األداء على غريه من األجزاء األخرى.

يستند املنهج الوظيفي إىل سعي األجزاء املتجانسة وظيفيا حنو حتقيق التوازن التالئمي املتبادل بني األجزاء  �

 اليت يشكلها الكل.

لغاية وتتمثل يف احملافظة على متاسيك النسق االجتماعي و توازنه أي احملافظة املنهج الوظيفي هو وسيلة  �

على البناء املتكامل للمجتمع لكل نسق من خالل قيام كل مؤسسات ا�تمع بوظائفها كوظيفة التكيف اليت يقوم 

للمجتمع و وظيفة  Hا النسق الفرعي االقتصادي و وظيفة التكامل اليت توم Hا املؤسسات الرتبوية و الدينية

  احملافظة على النمط اليت تقوم Hا املؤسسات الثقافية و األسرة و وسائل اإلعالم.  

يعتمد املنهج الوظيفي على الظواهر حمل الدراسة و التحليل يتوجب على  رابعا: خطوات املنهج الوظيفي:

  :1الباحث أن يتبع اخلطوات التالية
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 دراسة.ال عحتديد الظاهرة االجتماعية موضو  �

 مجع املعلومات بشأ°ا uالعتماد على بعض أدوات البحث العلمي. �

 صياغة الفرضيات بشأن الظاهرة املدروسة. �

 تفسريها من خالل الوظائف اليت تؤديها. �

  بشأ°ا.  ةالوصول إىل نتائج علمية يقيني �

قد واجه املنهج الوظيفي على غرارها من مناهج البحث العلمي ف :يخامسا: االنتقادات املوجهة للمنهج الوظيف

  :2مجلة من االنتقادات ليكن حصرها فيما يلي

من أجزاء تسعى متآزرة  نانطلق املنهج الوظيفي من فكرة خاطئة مفادها اعتبار ا�تمع ككل نسق يتكو  �

 لتحقيق حالة توازن قوامها التالئم املتبادل فيما بني هذه األجزاء، أي التسليم uلوحدة الوظيفية للمجتمع.

إنه من املسلم به أن كل جزء من أجزاء النظام السياسي أو أي نظام آخر ككل يقوم بوظائف معينة،  �

 لكن هذا ال يعين �ن هذه األجزاء هي دائما تؤدي دورها الوظيفي على أكمل وجه. 

  مل يستطيع املنهج الوظيفي تفسري املتغريات و أسباHا.   �

ص و االنتقادات اليت وجهت للمنهج الوظيفي إال أنه ساهم يف رغم كل ا سادسا: مزا[ املنهج الوظيفي: لنقائ

ص املنهجي إذ بعد املنهج الوحيد الذي يدرس و حيلل الظاهرة االجتماعية من حيث الدور أو الوظيفة  تغطية النق

  م ككل.اليت يقوم Hا كما بعد مكمال للمنهج االستقرائي من خالل دراسة أجزاء النظام وصوال إىل دراسة النظا

  : مناهج البحث العلمي (املقارن، املاركسي و التجرييب).الثالثاملبحث 
سوف نقوم يف هذا املبحث بعرض كل من املنهج املقارن و املنهج املاركسي و املنهج التجرييب، أما يعتمد    

كسي فهو منهج قدمي أساسا على عملية املقارنة بني الظواهر و إبراز أوجه الشبه و االختالف، أما املنهج املار 

يعتمد على الطريقة اجلدلية و الواقع املادي امللموس، و املنهج التجرييب و هو من أكثر مناهج البحث العلمي 

 استخداما و يعتمد أساسا على التجربة. 

  املطلب األول: املنهج املقارن.
شبه و االختالف بينها و تفسري النتائج ينطلق املنهج املقارن من عمليات املقارنة بني الظواهر و إبراز أوجه ال   

  حوهلا.

لقد تعدد العلماء و املفكرين يف تعريف املنهج املقارن، فقد عرفه "أميل دور كهامي" أوال: مفهوم املنهج املقارن: 

  "جتريب غري مباشر يتم من خالله الكشف عن وجود أو صدق االرتباطات السببية بينها". �نه:
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مي" uلتجريب غري املباشر هنا املقارنة واليت يف رأيه املعوض األساسي والرئيسي للتجريب يقصد "أميل دور كها   

املباشر، وهو ما مييز البحث العلمي يف ميدان العلوم اإلنسانية والبحث العلمي يف ميدان الطبيعيات والعلوم 

  التكنولوجية.

حلقيقي يعين مقارنة نظامني سياسيني متماثلني يف كل ميل"فيعرفه بقوله: "إن املنهج املقارن ا تأما "جون ستيوار    

  الظروف ولكنهما خيتلفان يف عنصر واحد، حىت ميكن تتبع نتائج هذا االختالف."

غري أن هذين التعريفني tقصني وغري دقيقني، وعليه ميكن تعريف املنهج املقارن �نه: "الطريقة العلمية اليت تعتمد   

واهر املتماثلة من حيث إبراز أوجه التشابه وأوجه االختالف فيما بينها وفق خطوات على املقارنة يف تفسري الظ

  حبث معينة من أجل الوصول إىل احلقيقة العلمية بشأن الظواهر حمل الدراسة والتحليل."  

  لقد ظهر هذا املنهج يف العصر اليوtين فهو قدمي قدم الفكر السياسي.   

ساسية للمنهج املقارن بل يعتربها البعض العمود الفقري له.كما يتميز املنهج املقارن إن املقارنة uتت امليزة األ   

عن غريه من مناهج البحث العلمي األخرى uلتنظيم املنهجي واحملكم للفكر من حيث إبراز االختالف وأوجه 

  .1االئتالف فيما بني الظواهر املتماثلة أو الظواهر نفسها يف فرتات زمنية متعاقبة

  :2يشرتط يف استعمال املنهج املقارن االلتزام مبا يلي نيا: شروط تطبيق املنهج املقارن:8

 ضرورة التماثل بني الظواهر املدروسة. �

وجوب توفري الدقة العلمية يف اختيار عناصر املقارنة، وهذا يعين الرتكيز على العناصر اجلوهرية والضرورة  �

  للظواهر املدروسة.

: ويف دراسته وتطبيقه للمنهج املقارن على الظواهر السياسية والظواهر االجتماعية، يتطلب تطبيقه 8لثا: خطوات

  :3من الباحث إتباع خطوات البحث التالية

 حتديد الظواهر املتماثلة وليس املتناقضة أو الظاهرة نفسها يف فرتات زمنية متعاقبة. �

ملصادر واملراجع واملقابالت واالستبياtت مجع املعلومات بواسطة استخدام بعض أدوات البحث العلمي كا �

 وسرب األداء وغريها.

 حتليل وتصنيف املعلومات ومقارنتها بغية استخالص أوجه التشابه وأوجه االختالف. �

استخالص النتائج يف شكل مفاضلة.فالغاية من استخدام املنهج املقارن هي من أجل اكتشاف أحسن  �

وى أوجه االختالف وليس االئتالف حبكم أن الظواهر وuلتايل الظاهرة األشياء املقارنة، ويكون ذلك على مست

نفسها هي تغري زماين مستمر، ومن خالل الدراسة املقارنة نستخلص التطورات والتغريات اليت حصلت للظاهرة 

  سواء من الناحية االجيابية أو الناحية السلبية.
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عريف دقيق ملصطلح "املقارنة" كمفهوم وكمنهج مكتفني و رغم عدم متكن أنصار املنهج املقارن من تقدمي ت   

بذلك uلتعريف اإلجرائي، إال أنه يعترب منهجا عاما وشامال، إذ ميكن استخدامه يف جل مناهج البحث يف العلوم 

ه يعوض التجريب املباشر الذي ال يصلح سوى للعلوم الطبيعية والتكنولوجية، tهيك عن كونه االجتماعية. كما أن

امتداد للمنهج التارخيي الذي يهدف إىل استخالص نتائج عامة مستنبطة من دراسة وحتليل األحداث املاضية 

 واحلاضرة.

  املطلب الثاين: املنهج املاركسي.

هج إذ كان سبب ظهوره ظاهريت الصراع الطبقي و االمربlلية، حيث ركز يعد املنهج املاركسي من أقدم املنا 

  املاركسيون على االمربlلية االقتصادية و التحليل بواسطة جمموعة من الطبقات كالربوليتارl و غريها.

تفسري هو تلك الطريقة العلمية اجلدلية اليت تعتمد على الواقع املادي امللموس أو احملسوس يف  أوال: تعريفه:

  . 1هوفق خطوات حبث معينة من أجل الوصول إىل احلقيقة العلمية بشأن ةالظواهر االجتماعي

  :2تتمثل خطوات تطبيقه فيما يلي8نيا: خطوات تطبيقه: 

حتديد الظاهرة موضوع الدراسة، وهي عند املاركسيني تتمثل يف ظاهريت الصراع الطبقي واالمربlلية.  �

...اخل وان كان املاركسيون قد ركزوا على االمربlلية ة، ثقافيةوالثانية اقتصادية، عسكريفاألوىل سياسية واجتماعية 

 االقتصادية.

إحداث تغيريات جذرية لتلك الظواهر. ويتمثل هذا التغيري اجلذري uلنسبة لظاهرة الصراع الطبقي عند  �

حتاد كل عمال العامل ومن مث حتقيق ا�تمع املاركسيني يف استيالء الطبقة الربوليتارl على السلطة وذلك عن طريق ا

الشيوعي أين يزول فيه الصراع الطبقي وuلتايل الدولة. أما التغيري اجلذري فيما خيص ظاهرة األمربlلية فيتمثل يف 

 القضاء على الرأمسالية االحتكارية وعلى السياسة التوسعية اليت يتبعها النظام الرأمسايل .

يتمثل يف االنتقال إىل ا�تمع  ن ذلك التغيري اجلذري. وهو يف نظر املاركسينيحتليل وتفسري ما نتج ع �

 lاالشرتاكي والذي من خالله تصل الطبقة احلاكمة وهي الطبقة العاملة إىل ذرو�ا فتتحول إىل دكتاتورية الربوليتار

 للماركسيني. واليت تعترب مرحلة انتقالية لتحقيق ا�تمع   الشيوعي والذي هو اهلدف املنشود

  الوصول إىل نتائج بشأن الظاهرة حمل الدراسة والتحليل. �

و يتمحور حول فكرة أساسية مفادها أن التاريخ ما  1848ترجع اجلذور التارخيية للمنهج املاركسي إىل عام     

ذا الصراع هو سوى ¹ريخ الصراع  الطبقي بني الطبقة احلاكمة (الفكرة) والطبقة احملكومة(النقيض)، ونتيجة ه

ستؤدي حتما إىل ظهور عالقات إنتاج جديدة أو نظام اجتماعي جديد يتمثل يف النظام االشرتاكي(الفكرة 

  املركبة).
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كغريه من مناهج البحث العلمي، فان املنهج املاركسي مل ينجو من االنتقادات 8لثا: انتقادات املنهج املاركسي: 
    :       1ميكن إمجاهلا يف النقاط التالية

أدجلة املنهج املاركسي.وهذا يعين طغيان األيديولوجيا على امليتودولوجيا يف التحليل املاركسي للسلطة  �
 السياسية والصراع الطبقي التارخيي للمجتمعات البشرية. 

إن إنكار املاركسيني ألسبقية الفكرة عن املادة يف أحباثهم و حتاليلهم يوقعهم يف مأزق وتناقض. يتمثل هذا  �
 اقض يف اعرتافهم بوجود قوة خارقة أوجدت املادة احملسوسة.التن

�   ،lرغم دعوة املاركسيني إىل إنشاء جمتمع شيوعي خال من الطبقات إال أ°م يركزون على طبقة الربوليتار

 lكما أ°م يعتقدون أن السلطة السياسية هي نتاج صراع طبقي بني الطبقة البورجوازية احلاكمة وطبقة الربوليتار

 حملكومة.ا

قوهلم uلوصول احلتمي للنظام الشيوعي ينفي فكرة التطور املستمر للمجتمعات، كما أثبت التاريخ عدم  �

تنبأ بقيام أول ثورة  1948صحة هذه الفرضية وعدم فعالية كل تنبؤات ماركس فاإلعالن الشيوعي الصادر سنة 

 اعي متخلف وهو روسيا.شيوعية يف بلد صناعي وهو أملانيا، جند أ°ا حتققت يف بلد زر 

ضمن املناهج الفلسفية  - رغم اعتماده على الواقع املادي امللموس -ميكن أن نصف املنهج املاركسي �

املثالية وذلك ألنه يطمح إىل حتقيق ا�تمع الشيوعي والذي مل ولن يتحقق  نظرا للتناقضات واالختالفات اجلوهرية 

  االيدولوجيا والعادات والتقاليد...اخل.للدول على مستوlت العرق، والدين واللغة و 

رغم كل تلك االنتقادات اليت تعرض هلا املنهج املاركسي إال أنه ميكن اعتباره أداة دراسة  وحتليل رائعة وخاصة يف 

  ميدان االقتصاد السياسي.

ازالوا يستعملون املنهج ورغم زوال االحتاد السوفيايت (النظام االشرتاكي) إال أن احملللني السياسيني واالجتماعيني م

املاركسي يف أحباثهم ودراسا�م حول اإلمربlلية اليت حتولت إىل مفهوم أخر وهو العوملة. كما أن املاركسية كممارسة 

  مازالت تنتهج من قبل دول ككوu والصني وبولونيا.  

  املطلب الثالث: املنهج التجرييب.

نهج التجرييب إذ يعتمد على التجربة كعمود فقري له حيث من أهم مناهج البحث العلمي استخداما هو امل   

  يصف العالقة السببية بني املتغريات إحداها متغري ¹بع و املتغريات األخرى متغريات مفسرة أو مستقلة أو شارحة.

ل هو تلك الطريقة العلمية اليت تعتمد على التجربة للوصول إىل معرفة يقينية بشأن الظاهرة حمأوال: تعريفه: 

ويقوم الباحث عادة بتطويع واحد أو أكثر من املتغريات املستقلة املوجودة يف مشكلة البحث  الدراسة والتحليل.
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وعلى أساس ما تقدم فان  وفرضيا�ا، بغرض معرفة Íثريها على املتغريات التابعة ومن مث قياس مثل تلك التأثريات.

  .  1دد كيف وملاذا تكون األشياء، أو تتداخل مع بعضهاالبحوث التجريبية غالبا ما جتري يف املخترب، وحت
للمنهج التجرييب خصائص متيزه عن غريه من مناهج البحث العلمي األخرى 8نيا: خصائص املنهج التجرييب: 

  :2وهي

تعترب التجربة العمود الفقري للمنهج التجرييب، أل°ا تشكل العملية اليت بواسطتها يتم التحقق من  �

 ن الظاهرة املدروسة.الفرضيات بشأ

نقل جمال دراسة الظواهر االجتماعية من مرحلة التفكري الفلسفي املثايل إىل مرحلة التفكري العلمي  �

 الواقعي.

 يدرس املنهج التجرييب الظواهر االجتماعية كما هي يف الواقع وليس كما جيب أن تكون. �

واملتغريات uلضبط الدقيق الذي ال يتوفر يف يربط املنهج التجرييب دراسته للعالقة السببية بني الظواهر  �

  مناهج البحث العلمي األخرى.

  :3ميكن حتديدها uلنقاط التالية 8لثا: مرتكزات(أسس) املنهج التجرييب:

 العامل التجرييب أو املستقل: حيث يتم بيان أثر هذا العامل على ظاهرة معينة من متابعة نتائج تغريه. �

لعامل املستقل سيؤدي uلضرورة إىل تغري يف أحد أوجه الظاهرة املرتبطة Hا وهو ما العامل التابع: أن تغري ا �

 يسمى uلعامل التابع.

املتغريات املتداخلة: يوجد بعض أنواع من املتغريات واليت تؤثر على آلية عمل الظاهرة أثناء إعداد  �

املتغري التجرييب، أو قد تؤثر على أدائه، ولطا التجربة،ومن املمكن أن تكون هي سبب التغري يف املتغري التابع وليس 

 فيفرتض أن يتم ضبط املتغريات أثناء القيام uلتجربة.

الضبط والتحكم: ومتثل العملية اليت نستخدمها لتثيب اآل«ر اجلانبية للمتغريات املتداخلة عن طريق  �

 الوسائل التالية: عزل املتغريات و التحكم يف مقدار التغري التجرييب.

موعات الدراسة: وتعرف على أ°ا ا�موعات املكونة لظاهرة موضوع الدراسة، وتقسم بدورها إىل جم �

  نوعني:

ا�موعة التجريبية: حيث تقوم بتغيري قيمة(كمية) العامل التجرييب للتعرف على مدى Íثري هذا التغيري  �

 على العامل التابع.

وعة التجريبية من حيث اخلصائص واملكوtت، إال أنه ا�موعة الضابطة: وتشرتك هذه ا�موعة مع ا�م �

  يتم تثبيت العامل التجرييب هنا.
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  :1ميكن بيان خطوات املنهج التجرييب يف إعداد البحوث على النحو التايل8لثا: خطوات تطبيقه: 

 التعرف على مشكلة البحث وحتديد معاملها.    �

 ها.صياغة الفرضية أو الفرضيات واستنباط ما يرتتب علي �

 وضع تصميم جترييب حيتوي على العالقات واملتغريات املراد استخدامها، واختيار عينة الدراسة. �

 حتديد العوامل املستقلة اليت ينوي إخضاعها للتجربة. �

 حتديد الوسائل واليت من خالهلا ميكن قياس نتائج التجربة والتأكد من صحتها. �

 لضعف يف الفرضيات املصاغة.إجراء االختبارات األولية Hدف حتديد مواطن ا �

 حتديد مكان وموعد وزمان إجراء التجربة.  �

التأكد من مدى الثقة uلنتائج اليت مت الوصول إليها حبيث يتم تصميم اختيار داللة لتحديد مدى هذه  �

  الثقة.

  :2نها مايليهناك العديد من املزاl و العيوب للمنهج التجرييب نذكر مرابعا: مزا[ املنهج التجرييب وعيوبه: 

  : من أهم مزاl املنهج التجرييب مايلي:املزا[ .1

من الصعب على الباحث أن يثبت أو يربهن وجود ربط سبيب بني متغريين أو أكثر، ولكن إجياد السببية:  .أ 

 التجربة تعد الطريقة املثلى إلجياد مثل هذه السببية، وتوصل الباحث لقياس قيمة املتغري التابع، وإدخال املتغري

 املستقل الذي يتوقع الباحث أن يكون ذا معنوية يف التأثري على املتغري التابع.

يستطيع الباحث التحكم يف العوامل املؤثرة ويضبطها، مما يتيح للعامل القدرة على الضبط والتحكم:  .ب 

 التجرييب التأثري على املتغريات وقياس التغريات بشكل دقيق.

حيث يقوم الباحث مبراقبة ومجع البياtت ملشاهد معينة  لتغريات عرب الزمن:إمكانية تكرار التجربة وإجراء ا .ج 

  عرب عدة فرتات ، مما يساعد الباحث يف التحقيق من ثبات النتائج وصدقها.

  رغم امليزات اليت يتمتع Hا املنهج التجرييب، إال أن هناك العديد من العيوب اليت شابته نذكر منها:العيوب:  .2

م جبميع ظروف املوقف التجرييب واملتغريات، عدا املتغري الواحد املستقل، خاصة وأن من الصعب التحك �

 هنالك عوامل سببية كثرية يف ا�االت االجتماعية واإلنسانية، واليت يكون من الصعب ضبطها والسيطرة عليها.

معني على احتمالية ارتباط العوامل فيما بينها مبوجب عالقات شبكية حبيث يصعب عزل أثر عامل  �

 انفراد، وهذا يعود لصعوبة التأكد من صحة Íثريها.

تعقيد اإلجراءات اإلدارية اليت يتطلبها هذا املنهج منة حيث تصميم التجربة وتنفيذها، وإجراء تعديالت  �

 مستمرة. 
                                                 

  .142-141نفس املرجع السابق/ ص ص:   1
دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة / 2008/ واستخدام مصادر املعلومات التقليدية وااللكرتونية البحث العلمي /عامر قنديلجي  2
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�مكان املنهج التجرييب أن يقدم لنا بعض احلقائق إال أنه يبقى عاجزا عن اإلملام بكل جمرlت وظروف  �

الواقع، ذلك ألن ا�تمع اإلنساين معقد، ولفهمه البد من تنظري هذا الكل، ولفهم هذا الكل ينبغي أن ننطلق يف 

  دراسة جزئياته ليس بشكل منفصل وإمنا كجزئيات مرتبطة uلكل.

العلمي ومع ذلك يعترب املنهج التجرييب حماولة tجحة نسبيا يف ميدان العلوم االجتماعية حيث أنه أضفى الطابع 

  عليها حيث ساعدها على االنتقال من عامل الفلسفة و التجريد إىل عامل الواقع احملسوس والتجريب.

  

  

  املبحث الرابع: مناهج البحث العلمي (اإلحصائي، دراسة احلالة والدراسة امليدانية).

العلمي، املنهج  سوف نستعرض يف هذا املبحث أهم ثالثة مناهج و أكثرها تطبيقا و مصداقية يف البحث   

اإلحصائي و الذي تطغى عليه الصيغة العلمية uستخدام األدوات اإلحصائية، و املنهج دراسة احلالة الذي يسعى 

إىل دارسة احلالة موضوع البحث و حتليلها uستخدام السجالت و الرسائل، أما منهج الدراسة امليدانية يعتمد 

  عها يف مكا°ا ووضعها الطبيعي.على حتديد الظاهرة أو املشكلة والتعامل م

  املطلب األول: املنهج اإلحصائي. 

يعد املنهج اإلحصائي من بني املناهج العلمية إىل أضفت الصبغة العلمية على األحباث السياسية واالجتماعية    

حصائي إىل واليت �تم بدراسة وحتليل الظاهرة االجتماعية من الناحية الكمية.ويرجع تطور استعمال املنهج اإل

 سببني رئيسيني: 

 تدعيم املدرسة السلوكية لالجتاه الكمي يف األحباث االجتماعية. �

عنه من تطور يف جمال احلاسبات االلكرتونية والطرق والوسائل  جالتطور التكنولوجي اهلائل وما نت �

 اإلحصائية األخرى.

يت يتبعها الباحث معتمدا يف ذلك على "هو تلك الطريقة العلمية الكمية ال أوال: مفهوم املنهج اإلحصائي:

خطوات حبث معينة تقوم أساسا على مجع املعلومات والبياtت حول ظاهرة معينة وتنظيمها وترمجتها بيانيا مث 

 .1حتليلها رlضيا بغية الوصول إىل نتائج أكثر دقة ويقينية وعلمية خبصوص الظاهرة االجتماعية املدروسة

هنالك عدة مميزات يتميز Hا املنهج اإلحصائي عن غريه من مناهج البحث صائي: 8نيا: مميزات املنهج اإلح

  :2العلمي األخرى وهي كما يلي

 أنه منهج كمي يرتكز على اإلحصاء والذي يساعده على تفسري الظواهر االجتماعية تفسريا كميا. �

 لى العلوم االجتماعية.uعتماده اللغة الرlضية، يكون املنهج اإلحصائي قد أضفى الصبغة العلمية ع �

                                                 
  .213عبد الناصر جنديل، مرجع سبق ذكره، ص   1
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تغطية النقص املنهجي  جاء املنهج اإلحصائي لتدعيم املنهج التجرييب يف ميدان العلوم االجتماعية وuلتايل �

 الذي تعاين منه هذه العلوم. 

يعترب املنهج اإلحصائي وسيلة منطقية استقرائية تقوم بتحليل الظاهرة االجتماعية انطالقا من جزئيا�ا  �

ليا�ا. ويتجلى ذلك واضحا يف طريقة سرب اآلراء وهنا يظهر التكامل املنهجي ينب املنهج اإلحصائي وصوال إىل ك

 واملنهج االستقرائي.

لكي يطبق الباحث املنهج اإلحصائي يف ميدان العلوم االجتماعية، يتوجب عليه إتباع 8لثا: خطوات تطبيقه: 

  :1اخلطوات األساسية التالية

 اعية موضوع البحث.حتديد الظاهرة االجتم �

 مجع املعلومات بشأ°ا. �

 تصنيف تلك املعلومات وتبويبها. �

 ترمجة تلك املعلومات بيانيا وحتليلها رlضيا. �

 استخالص النتائج. �

على الرغم من أن املنهج اإلحصائي قد أضفى الصبغة العلمية على العلوم رابعا: انتقادات املنهج اإلحصائي: 

التوصل إىل نتائج أكثر دقة وعلمية وموضوعية  االجتماعية بصفة عامة وuلتايل السياسية بصفة خاصة والعلوم

بشأن الظاهرة حمل الدراسة والتحليل، إال أنه مل ينجو من االنتقادات بل يعتقد املفكر "بفريدج" أن مثة خماطر 

  :2وأخطاء عديدة tمجة عن استعمال املنهج اإلحصائي يف العلوم االجتماعية من بينها

 تؤدي االستعانة uإلحصاء إىل النقص من أمهية استعمال اإلدراك السليم من قبل الباحثني عند تفسري أال �

 النتائج، ويرى أن اخلطأ ينشأ عن جتاهل تلك البديهية.

أن االعتماد على املتوسطات احلسابية وحدها يف كتابة تقارير البحوث فد يقلل من قيمتها العلمية ألن  �

تعطينا يف أغلب األحيان سوى معلومات ضئيلة وقد تكون مضللة لذلك يقرتح "بفريدج" تلك املتوسطات ال 

 توضيح معدالت التكرار.

 أن بعض الرسوم واملنحنيات البيانية قد تكون مضللة.   �

وفضال عن تلك االنتقادات، فانه ال ميكن تطبيق املنهج اإلحصائي على كل الظواهر االجتماعية ألن بعض    

ر ال يقبل أية لغة رlضية وعدم قدرة هذه الظواهر على التكرار املتماثل يف كافة الظروف كو°ا ظواهر هذه الظواه

 متغرية زمنيا.

 املطلب الثاين: منهج دراسة احلالة.
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يعترب منهج دراسة احلالة منهجا متميزا يقوم أساسا على االهتمام بدراسة الوحدات االجتماعية أوال: تعريفه: 

ة مث النظر إىل اجلزئيات من حيث عالقتها uلكل الذي حيتويها أي أن منهج دراسة احلالة نوع من بصفتها الكلي

البحث املتعمق يف فردية وحدة اجتماعية سواء كانت هذه الوحدة فردا أو مجاعة أو شركة، Hدف مجع البياtت 

التعرف على كافة العوامل املؤثرة على واملعلومات عن الوضع الراهن للحالة والرجوع إىل األوضاع السابقة هلا، و 

احلالة موضع الدراسة، وعادة ما يرتبط منهج دراسة احلالة uملنهج امليداين حيث يتطلب تنفيذ منهج دراسة احلالة 

  .1القيام بدراسة وحتليل ميداين للظاهرة أو املشكلة املرتبطة uحلالة جمال الدراسة

أما عن طرق مجع املعلومات يف دراسة احلالة فنذكر منها ما سة احلالة: 8نيا: طرق مجع املعلومات يف منهج درا

  :2يلي

 دراسة أقوال احلالة(موضع الدراسة) وحتليلها. �

 حتليل الو«ئق املتعلقة uحلالة كالسجالت والرسائل. �

  دراسة اجلماعة املرجعية للحالة.    �

  :3بحثية ينبغي أن يتبع بشأنه اخلطوات التاليةإن منهج دراسة احلالة كأحد املناهج ال8لثا: خطوات تطبيقه: 

 حتديد احلالة: وقد تكون احلالة فردا أو مجاعة أو مؤسسة....اخل. �

مجع املعلومات والبياtت املتصلة uحلالة(الدراسة االستكشافية أو االستطالعية) ليكون الباحث قادرا  �

 ليت سوف يتناوهلا uلبحث والتقصي.على وضع الفروض الالزمة وحتديد حدود املعلومات والبياtت ا

� tبشكل متعمق وتفصيلي عن احلالة يكشف عن جمموع العوامل والظروف احمليطة  تمجع املعلومات والبيا

uحلالة ومعرفة العوامل اليت ميكن استخدامها يف الوصف والتحليل والتأكد من صدق الفروض من عدمها، ومجع 

ادر متعددة ومتنوعة. فقد تكون احلالة متثل املصدر األساسي للمعلومات املعلومات والبياtت يتم من خالل مص

والبياtت، كما قد يتم الرجوع إىل السجالت واملذكرات والسري الذاتية والرجوع إىل بعض األفراد احمليطني uحلالة، 

 .ةمثل الوالدين واملدرسني أو الرفاق عندما تكون احلالة(فردا) طالبا يف املدرس

ملعلومات والبياtت والربط ينب العوامل واملتغريات املختلفة املتداخلة واملتفاعلة يف حتديد العالقات حتليل ا �

السببية بني تلك العوامل Hدف إعطاء التفسري املناسب والوصول إىل نتائج متسقة ومنطقية ميكن استخدامها 

 عمليا فيما بعد.

ون مفصال عن احلالة املدروسة إلمكانية االستفادة منه الوصول إىل النتائج وكتابة تقرير البحث حبيث يك �

  عالج أو املسامهة يف حل إشكالية مماثلة هلا.  

  :1تنطلق أمهية منهج دراسة احلالة من جوانب عدة، أمههارابعا: أمهية منهج دراسة احلالة: 

                                                 
  .96ة/ ص: / مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، اإلسكندري2002، 1فاطمة عوض صابر، مريفت علي خفاجة/ أسس ومبادئ البحث العلمي/ ط.  1
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تضح فيه  متكن الباحث من استيعاب املوضوع بشكل واضح من خالل تناوله بشكل متكامل ومتعمق ت �

 كل األسباب واملشاكل.

 �تم دراسة احلالة يف إظهار احلالة املبحوثة يف زمنها احلايل، وكذلك التنبؤات املستقبلية هلا. �

تركز على دراسة السلوك البشري يف املؤسسة املعنية uلبحث، وتعمل على معاجلة مشاكله وتقومي  �

 ث والتوصيات وتطبيق اإلصالحات اليت يراها مطلوبة.احنرافاته. من خالل النتائج اليت يتوصل إليها الباح

متكن اجلهة املبحوثة، واألشخاص القائمني عليها من جتاوز القلق واملخاوف على مؤسستهم، من خالل  �

  تشخيص واستيعاب عناصر الضعف املوجودة، واملؤثرة على مسرية العمل. 

  :2لة جمموعة من العيوب و املزاl نذكر منهاملنهج دراسة احلاخامسا: مزا[ وعيوب منهج دراسة احلالة: 

  وعلى أساس ما تقدم فإننا نستطيع أن حندد املزاl والفوائد البحثية ملنهج دراسة احلالة uأليت:املزا[:  .1

من خالل هذا املنهج يستطيع الباحث تقدمي دراسة شاملة متكاملة ومتعمقة للحالة املطلوب حبثها  �

على موضوع دراسته واحلالة اليت يبحثها وال يبعثر ويشتت جهوده عن دراسة  ودراستها، حيث يركز الباحث

 حاالت متعددة.

 يتوفر ملنهج دراسة احلالة معلومات تفصيلية وشاملة، أكثر من غريها. �

قد ال حيتاج منهج دراسة احلالة إىل جهد التنقل أو االنتظار الطويل، كما هو احلال يف اختيار عدة  �

 حاالت أو مؤسسات.

  هناك بعض املساوئ واجلوانب السلبية يف هذه الطريقة، واليت نوجزها كاآليت: العيوب: .2

وجود العامل الذايت واحلكم الشخصي، وخاصة يف اختيار حاالت الدراسة، مما يفقده نوعا من املنهجية  �

 العلمية املوضوعية.

 ال ميكن تعميم النتائج على حاالت أخرى أو جمتمع أكثر اتساعا. �

ة املعلومات اليت يقدمها الفرد(موضوع احلالة) عن نفسه وخرباته املاضية واحلالية بسبب النسيان أو عدم دق �

 بصورة متعمدة.

تقوم هذه الطريقة على دراسة حالة منفردة أو حاالت قليلة. وعليه فان ذلك قد يكلف سواء من tحية  �

  املال أو الوقت املطلوب.

  نية.املطلب الثالث: منهج الدراسة امليدا
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يقوم منهج الدراسة امليدانية على حتديد الظاهرة أو املشكلة والتعامل معها يف مكا°ا ووضعها أوال: تعريفه: 

الطبيعي ويف واقع املمارسة العملية Hدف دراسة الظاهرة أو املشكلة على أرض الواقع للتعرف على مكو�tا 

  .1وخصائصها احلالية والتنبؤ مبستقبلها

  :2يتصف منهج الدراسة امليدانية uخلصائص الرئيسية التاليةمنهج الدراسة امليدانية: 8نيا: خصائص 

يهتم منهج الدراسة امليدانية uلظاهرة أو املشكلة يف واقع املمارسة العملية ودراستها كما هي يف مكان  �

 العمل.

ليب وأدوات فنية ميكن أن يتضمن منهج الدراسة امليدانية دراسات تطبيقية تشمل جتريب عملي ألسا �

 وإدارية جديدة.

منهج الدراسة امليدانية على أسلوب واحد يف مجع البياtت واملعلومات، حيث ميكن  دال يقتصر اعتما �

 استخدام املالحظة واملقابالت واالعتماد على املصادر الثانوية جبانب االستبياtت.

 هة مشكالت العمل الفعلية.يهتم منهج الدراسة امليدانية بزlدة فعالية القرارات ملواج �

يهتم املنهج امليداين uحلصول على معلومات تفصيلية ودقيقة عن الوضع احلايل للظاهرة أو املشكلة أو  �

 الوضع القائم بغرض إجراء دراسة متعمقة وحتديد دقيق خلصائص احلالة أو النظام موضع الدراسة امليدانية.

لوضع احلاضر بصورة شاملة وتفصيلية للظاهرة أو املشكلة كما يرتكز املنهج امليداين بدرجة أساسية على ا �

 هي uلفعل وقت إجراء الدراسة.

ميكن منهج الدراسة امليدانية من الوصول إىل تعميمات من احلقائق اليت يتم جتميعها عن الظاهرة أو  �

 املشكلة مبا يساعد على دراسة االجتاهات وقياسها والتخطيط هلا.

ين على الدراسات املسحية لتوصيف الظروف أو البيئة اإلدارية واالجتماعية يعتمد املنهج امليدا �

واالقتصادية والسياسية والتقنية وغريها يف منظمة معينة أو جمتمع معني بغرض جتميع احلقائق عنها واستخالص 

 القواعد واملبادئ العامة اليت يستفاد منها ملعاجلة مشكالت املنظمات وا�تمعات.

دام املنهج امليداين القيام بعملية مسح �تمع الدراسة لتجميع البياtت واملعلومات واحلقائق يتطلب استخ �

 القائمة عن مجيع مفردات جمتمع الدراسة أو عينة خمتارة متثل هذا ا�تمع متثيال صحيحا.      

علومات وإمنا ميتد ال يقتصر هدف املنهج امليداين من عملية املسح امليداين على جمرد مجع البياtت وامل �

هدفها إىل حتليل هذه البياtت واملعلومات وتفسريها بدقة والتوصل إىل مبادئ وقواعد لفهم الظواهر ومعاجلة 

 املشكالت جمال الدراسة.

                                                 
  .129أمحد حسني الرفاعي/ مرجع سبق ذكره/ ص:   1
  .129نفس املرجع السابق/ ص:   2



.البحث العلمي يةهجمن.......: ............................................................................:..اسقيم يفت رااضحم  

 

 70 / مداحي حممدد                                                                                                                     :من إعداد

 

توجد حماالت عديدة للقيام uلدراسات املسحية من خالل املنهج امليداين منها ما يلي: مسح السوق،  �

  الجتماعي، مسوحات الرأي العام.املسح التعليمي، املسح ا

يتم تطبيق منهج الدراسة امليدانية يف البحوث العلمية من خالل 8لثا: خطوات تطبيق منهج الدراسة امليدانية: 

  :1اخلطوات الرئيسية التالية

حتديد الظاهرة أو املشكلة جمال الدراسة يف مكان تواجدها وحتديد الغرض من دراستها واالستفادة  �

 من نتائجها. املتوقعة

 التعرف على مكوtت الظاهرة أو املشكلة وحتديد املتغريات اليت سيتم دراستها. �

 حتديد نوع وطبيعة جمتمع الدراسة وتوصيف املفردات اليت سيتم إخضاعها للدراسة. �

حتديد جمموعة التساؤالت اليت يهدف الباحث إىل توفري إجاuت عليها مبا ميكنه من دراسة الظاهرة أو  �

 شكلة وحتقيق أهداف الدراسة. امل

 القيام �جراء املالحظة وتنفيذ املقابالت جلمع البياtت امليدانية عن الظاهرة أو املشكلة. �

إعداد االستبياtت وجتميع البياtت واملعلومات من خالل املشاركة الفعالة من مسئويل املنظمات  �

 .اوموظفيه

 الظاهرة أو املشكلة والتوصل إىل النتائج وعرضها. حتليل البياtت ودراسة العالقة بني متغريات  �

تنفيذ تطبيقات عملية لنتائج الدراسة امليدانية واختبارها والتأكد من مالءمتها وتطويرها مبا حيقق الربط  �

  العملي بني نتائج الدراسات امليدانية ومعاجلة املشكالت الفعلية.

  نتائج البحث:
  التالية: من خالل الدراسة توصلنا إىل النتائج

املنهج العلمي هو الطريق الذي يسلكه الباحث للتعرف على الظاهرة أو املشكلة موضع الدراسة، و  �

الكشف عن احلقائق املرتبطة Hا، بغرض التوصل إىل إجاuت على األسئلة اليت تثريها املشكلة أو الظاهرة من 

لتوصل إىل النتائج اليت تساعد يف اإلجابة على خالل استخدام جمموعة من األدوات جلمع البياtت و حتليلها و ا

 تلك التساؤالت.

للمنهج العلمي أمهية uلغة تتمثل أساسا يف إمداد الباحث بطريقة احلصول على املعلومات و حتليلها و  �

 اخلروج بنتائج حول الظاهرة املدروسة، و يفتح آفاقا أخرى أمام الباحث لتوسعة و إثراء حبثه.

 عدد املنهجي هو تشعب فروع العلوم حبيث ميكن دراسة كل فرع مبنهج معني.من أهم أسباب الت �

صاف Hا هي  � االلتزام uحلياد تتمثل أهم املشرتكة بني مناهج البحث العلمي و اليت جيب على الباحث االت

 و املوضوعية و عزل التحيزات الشخصية و حتييدها عن ظاهرة البحث و تفسريها.
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 -لك الطريقة املنهجية االستداللية التنازلية اليت تعتمد على قاعدة حتليل "كلهو تاملنهج االستنباطي  �

 بشأن الظاهرة حمل الدراسة. ةجزء" من أجل الوصول إىل معرفة يقيني

هو عبارة عن تلك الطريقة العملية االستداللية التصاعدية اليت تعتمد على قاعدة حتليل املنهج االستقرائي  �

Hا الباحث من أجل الوصول إىل املعرفة اليقينية بشأن الظاهرة موضوع الدراسة و كل" و اليت يقوم - "جزء

 التحليل.

هو عبارة عن تلك الطريقة العلمية اليت تعمل على تقنني العالقات الدولية من خالل املنهج القانوين  �

 دراسة و حتليل ظاهرة دولية معينة من الزاوية القانونية.

تلك الطريقة التنظيمية اليت يتم بواسطتها تداخل و تفاعل الوظائف اليت ن املنهج الوظيفي هو عبارة ع �

 تؤديها األجزاء املكونة للظاهرة االجتماعية ككل بغية احلفاظ على متاسكها و تواز°ا.

الطريقة العلمية اليت تعتمد على املقارنة يف تفسري الظواهر املتماثلة من املنهج املقارن هو عبارة عن تلك  �

براز أوجه التشابه وأوجه االختالف فيما بينها وفق خطوات حبث معينة من أجل الوصول إىل احلقيقة حيث إ

 العلمية بشأن الظواهر حمل الدراسة والتحليل.

املنهج املاركسي هو تلك الطريقة العلمية اجلدلية اليت تعتمد على الواقع املادي امللموس أو احملسوس يف  �

 .هوفق خطوات حبث معينة من أجل الوصول إىل احلقيقة العلمية بشأن ةتفسري الظواهر االجتماعي

املنهج التجرييب هو عبارة عن تلك الطريقة العلمية اليت تعتمد على التجربة للوصول إىل معرفة يقينية بشأن  �

 الظاهرة حمل الدراسة والتحليل.

ت uلضبط الدقيق الذي ال يتوفر يف يربط املنهج التجرييب دراسته للعالقة السببية بني الظواهر واملتغريا �

  مناهج البحث العلمي األخرى.

تعترب التجربة العمود الفقري للمنهج التجرييب، أل°ا تشكل العملية اليت بواسطتها يتم التحقق من  �

الفرضيات بشأن الظاهرة املدروسة و نقل جمال دراسة الظواهر من مرحلة التفكري الفلسفي املثايل إىل مرحلة 

 ري العلمي الواقعي.التفك

املنهج اإلحصائي هو عبارة عن تلك الطريقة العلمية الكمية اليت يتبعها الباحث معتمدا يف ذلك على  �

خطوات حبث معينة تقوم أساسا على مجع املعلومات والبياtت حول ظاهرة معينة وتنظيمها وترمجتها بيانيا مث 

 ويقينية وعلمية خبصوص الظاهرة املدروسة.حتليلها رlضيا بغية الوصول إىل نتائج أكثر دقة 

منهج دراسة احلالة يقوم أساسا على االهتمام بدراسة الوحدات بصفتها الكلية مث النظر إىل اجلزئيات من  �

حيث عالقتها uلكل الذي حيتويها أي أن منهج دراسة احلالة نوع من البحث املتعمق يف فردية وحدة ما سواء  

مجاعة أو شركة، Hدف مجع البياtت واملعلومات عن الوضع الراهن للحالة والرجوع إىل  كانت هذه الوحدة فردا أو

األوضاع السابقة هلا، والتعرف على كافة العوامل املؤثرة على احلالة موضع الدراسة، وعادة ما يرتبط منهج دراسة 
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وحتليل ميداين للظاهرة أو املشكلة  احلالة uملنهج امليداين حيث يتطلب تنفيذ منهج دراسة احلالة القيام بدراسة

 املرتبطة uحلالة جمال الدراسة.

يقوم منهج الدراسة امليدانية على حتديد الظاهرة أو املشكلة والتعامل معها يف مكا°ا ووضعها الطبيعي ويف واقع 

ئصها احلالية املمارسة العملية Hدف دراسة الظاهرة أو املشكلة على أرض الواقع للتعرف على مكو�tا وخصا

  والتنبؤ مبستقبلها إذ يهتم uلظاهرة أو املشكلة يف واقع املمارسة العملية ودراستها كما هي يف مكان العمل.


